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Cereri Mărci publicate în 11/05/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02799 04/05/2017 SC DIANA SRL DIANA SUPERMARKET

ROMÂNIA RÂMNICU VÂLCEA

2 M 2017 02884 04/05/2017 BREWS BROTHERS SRL B BREWS BROTHERS

3 M 2017 02894 04/05/2017 CAMELIA FLORENTINA MARIN STUBER

4 M 2017 02919 04/05/2017 SC URB RULMENTI SUCEAVA
SA

SVURB

5 M 2017 02930 04/05/2017 VALENTIN MIRCEA
SUTAGHEORGHE DORIN
SUCIU

Albina Transilvană Îndulcim
România

6 M 2017 02931 04/05/2017 LIME STUDIO SRL atelier Mic

7 M 2017 02932 04/05/2017 OSORHAN DIANA Catwork

8 M 2017 02933 04/05/2017 SC GLOBAL BRANDS
INTERBRANDING SRL

aromarte

9 M 2017 02934 04/05/2017 SC BULLSTAMP SRL-D BULLSTAMP

10 M 2017 02935 04/05/2017 PRIVATE PROTGUARD SRL PRIVATE PROTGUARD

11 M 2017 02936 04/05/2017 MINISTERUL PENTRU MEDIUL
DE AFACERI, COMERŢ ŞI
ANTREPRENORIAT

START-UP NATION

12 M 2017 02937 04/05/2017 SC D.R.I.M. DANIEL SRL armonia casei

13 M 2017 02939 04/05/2017 SC FITERMAN PHARMA SRL TRESYLEN

14 M 2017 02940 04/05/2017 SC FITERMAN PHARMA SRL ANESTESIN

15 M 2017 02941 04/05/2017 SC MARCEL SRL MARCEL IACOB

16 M 2017 02942 04/05/2017 SC CON MAR SRL PomProtect

17 M 2017 02943 04/05/2017 S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L. GASTRAPOWER

18 M 2017 02944 04/05/2017 S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L. RHEUMASAFE

19 M 2017 02945 04/05/2017 S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L. CALMSAFE

20 M 2017 02946 04/05/2017 S.C COREBOS S.R.L #pizzachef

21 M 2017 02947 04/05/2017 SEELSTER BEAUTY
DISTRIBUTION SRL

VISENSI

22 M 2017 02948 04/05/2017 SV-MOTOGRUP SRL M agromax

23 M 2017 02950 04/05/2017 E.G.F. GRUP EXIM SRL E.G.F. GRUP EXIM

24 M 2017 02951 04/05/2017 SC DANY & OLY CEPSA SRL PRODUS IN ROMANIA OLIS
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25 M 2017 02952 04/05/2017 RTC QA CONSULTING SRL Romanian Testing Days

26 M 2017 02953 04/05/2017 RTC QA CONSULTING SRL Romanian Testing Conference

27 M 2017 02954 04/05/2017 ALBOTECH CONSULTING SRL Medico Tv Împreună pentru
sănătate!

28 M 2017 02955 04/05/2017 American Romanian Academy of
Arts and Sciences

ARA American Romanian
Academy of Arts and Sciences

29 M 2017 02956 04/05/2017 SAFE COMPUTERS SRL-D Brand Computers

30 M 2017 02957 04/05/2017 ASOCIATIA ONCOGEN AMBASADOR AL SĂNĂTĂŢII

31 M 2017 02958 04/05/2017 SC HARMOPAN SA KEX

32 m 2017 02959 04/05/2017 ILIE-DAN BARNA STRUCTURAL CONSULTING

33 M 2017 02960 04/05/2017 ROA & ERIC CONCEPT SRL DEZMEMBRARI LILIECI

34 M 2017 02962 04/05/2017 CLAUDIA VILCU QUICK SHOP

35 M 2017 02963 04/05/2017 SC SHINE AND SMILE SRL smile up motive sa zambesti

36 M 2017 02964 04/05/2017 AUTO LUX TRADING SRL ALT TRANSPORT PERSOANE
ANGAJAMENT LOIALITATE
TRADITIE

37 M 2017 02965 04/05/2017 SC DOMA SRL BUNĂTĂŢI DIN BOB DE GRÂU
ALES

38 M 2017 02966 04/05/2017 CORNELIU STĂNIA wow eat love dance

39 M 2017 02968 04/05/2017 SC FEIYANGTONG IMPEX SRL KK&VV

40 M 2017 02969 04/05/2017 SC ERTA SRL ELAN UNDERWEAR HIGHER
SEX APPEAL

41 M 2017 02970 04/05/2017 SC SUNSHINE COSMETIC SRL SUNSHINE studio bronzare

42 M 2017 02971 04/05/2017 SC NUTRICOM SA Călăraş

43 M 2017 02972 04/05/2017 HRISTU PREVENDACOSTEL-
CLAUDIU PREVENDA

PREVI

44 M 2017 02973 04/05/2017 SC NUTRICOM SA NUTRICOM APREGIATO

45 M 2017 02974 04/05/2017 SC NUTRICOM SA PIGGERIA NUTRICOM

46 M 2017 02975 04/05/2017 RAC 74 IMPEX SRL RTS rac true sound

47 M 2017 02977 04/05/2017 SC RO SOFTWARE HOUSE SRL OMEGAVIEW

48 M 2017 02978 04/05/2017 SC BUCURESTI TURISM SA GINGER SUSHI BAR & LOUNGE

49 M 2017 02979 04/05/2017 BUCURESTI TURISM SA prime summer GARDEN
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Industrial Property Office

(210) M 2017 02799
(151) 04/05/2017
(732) SC DIANA SRL, Str. Calea lui

Traian nr. 227, jud. Vâlcea, 240636
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA

(540)

DIANA SUPERMARKET
ROMÂNIA RÂMNICU VÂLCEA

(591) Culori revendicate:alb, verde
348C, roşu 484C

(531) Clasificare Viena: 03.04.07;
03.04.13; 25.01.19; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.13

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate
şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02884
(151) 04/05/2017
(732) BREWS BROTHERS SRL, Str.

Iuliu Teodori nr. 5, Boxa la Pod, et.
3, apt. 6, sector 5, BUCURESTI
ROMANIA

(740) SC BRAND EXPERT IP AGENCY
SRL, Calea Floreasca, nr.169A,
corp A, et. 4, biroul 2036A, sector
1, BUCUREŞTI null

(540)

B BREWS BROTHERS
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

26.01.18

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

32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (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 instruiredivertisment activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/05/2017

(210) M 2017 02894
(151) 04/05/2017
(732) CAMELIA FLORENTINA MARIN,

Splaiul Independenţei 202 H,
bl.2, sc.B, et.8, ap.50, sector 6,,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) IORGULESCU MARIANA, Str.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc.
B, ap. 32, Judeţul Constanţa,
CONSTANŢA ROMANIA

(540)
STUBER

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

9 Software de calculator, software
descărcabile (programe).
35 Furnizare de informaţii on line publicitate
conducerea şi administrarea afacerilor.
38 Dispecerat taxi, activităţi de
telecomunicaţii prin reţele fără cablu
disceperat on-line.
39 Transport persoane organizare de
călătorii.
42 Servicii de consultanţă pentru software
şi servicii de dezvoltare pentru software şi
platformă on-line.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02919
(151) 04/05/2017
(732) SC URB RULMENTI SUCEAVA

SA, Zona Industrială Scheia, f.n.,
Jud. Suceava, 725525 SUCEAVA
ROMANIA

(540)
SVURB

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02930
(151) 04/05/2017
(732) VALENTIN MIRCEA SUTA,

Str. Mariana Draghicescu nr.5,
jud.Timiş, cod postal 300323,
TIMIŞOARA ROMANIA
GHEORGHE DORIN SUCIU,
Str. Vasile Goldis nr.37, jud.Alba,
Cod Postal 52001, ALBA IULIA
ROMANIA

(540)

Albina Transilvană
Îndulcim România

(591) Culori revendicate:galben (7409C)

(531) Clasificare Viena: 03.13.04;
03.13.24; 29.01.02

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

1 Derivat pe bază de ceară de albine pentru
emulsifiere folosit la fabricarea preparatelor
cosmetice.
4 Ceară de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, ceară de albine pentru utilizarea
în fabricarea unguentelor, ceară de albine
folosită la fabricarea produselor cosmetice
ceară de albine utilizată în stadii ulterioare
ale producţiei.
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5 Pastile pe bază de miere şi plante
pentru gât, propolis pentru uz farmaceutic,
suplimente alimentare pe bază de propolis
polen de albine de uz nutraceutic polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în
dietă laptişor de matcă pentru uz farmaceutic
lăptişor de matcă de uz medical suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă.
9 Cântare electronice.
20 Stupi de albine.
29 Pupe de albine procesate, pentru
consum uman.
30 Miere naturală miere cu trufe miere cu
plante aromatice miere biologică pentru
consum uman propolis propolis de uz
alimentar lăptişor de matcă ceară de albine.
31 Polen de albine (brut) polen de albine
(neprocesat) polen de albine fiind materie
primă pentru uz industrial albine preparate
alimentare pentru albine pupe de albine vii
substanţe de alimentare pentru albine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02931
(151) 04/05/2017
(732) LIME STUDIO SRL, Str. Mărăşeşti,

nr. 29, Jud. Călăraşi, CĂLĂRAŞI
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie
de Proprietate Industrială , Str.
Polonă nr. 115, bl. 15, ap. 19,
sector 1, 010497 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

atelier Mic
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

42 Servicii de design, proiectare şi
dezvoltare de produse, servicii industriale
de design, proiectarea ambalajelor,
design vizual, design grafic,design artistic
comercial, design de produs, design de
ambalaje, design de broşuri, artă grafică şi
design, design gafic şi industrial, servicii de
design textil, servicii de design comercial,
design şi dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, design de pagini principale
şi pagini de web, creare de design de
produse de consum, servicii de consultanţă
în materie de design industrial, design
de imagini grafice şi semne distinctive
pentru identitatea corporativă, schiţă de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă
şi tacâmuri pentru masă, proiectarea de
logotipuri pentru tricouri, proiectarea de
semne distinctive (logo) pentru indentitatea
corporativă, proiectare de materiale tipărite,
design de mobilier, servicii de design
interior şi exterior, elaborare de tehnici de
pictură, servicii de informaţii, cercetare şi
consultanţă referitoare la cele menţionate
anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02932
(151) 04/05/2017
(732) OSORHAN DIANA, Bd. Basarabia

nr. 28, bl. 31, sc. B, et. 3, ap. 64,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , Splaiul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1,
et. 3, ap. 7, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

Catwork
(531) Clasificare Viena: 03.01.06;

03.01.24; 27.03.03

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi
de pat şi feţe de masă (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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02933
(151) 04/05/2017
(732) SC GLOBAL BRANDS

INTERBRANDING SRL, Str.
Mihai Eminescu nr.2, jud. ARGEŞ,
CAMPULUNG ROMANIA

(740) CABINET PI ALECU BOGDAN
, Str. Paducelului nr. 18, ap.
2, judeţul Braşov, BRAŞOV
ROMANIA

(540)

aromarte
(591) Culori revendicate:mov, verde,

galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 05.01.02;
05.01.05; 27.05.05; 29.01.14

(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
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice nemedicinale,
loţiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02934
(151) 04/05/2017
(732) SC BULLSTAMP SRL-D, Str.

Lucian Blaga nr.4, jud. Bistriţa-
Năsăud, BISTRIŢA ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , Str.
Lucreţiu Pătrăşcanu 2, nr. 2, sc.
B, ap. 2, Jud. Bacău, BACĂU
ROMANIA

(540)

BULLSTAMP
(531) Clasificare Viena: 03.04.01;

03.04.13; 26.01.15; 26.11.13;
27.05.01

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
software de calculator, extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea servicii de analiză
şi de cercetare industrială crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02935
(151) 04/05/2017
(732) PRIVATE PROTGUARD SRL, Str.

Argeş nr 37, Localitatea EFORIE
SUD, judetul CONSTANŢA,
EFORIE ROMANIA

(540)

PRIVATE PROTGUARD
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 01.05.02;
04.03.03; 03.07.02; 03.07.16;
24.01.09; 29.01.14

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

45 Servicii de pază, servicii de pază
antiefracţie, servicii de pază şi protecţie,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii oferite de
către agenţii de pază pentru magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02936
(151) 04/05/2017
(732) MINISTERUL PENTRU MEDIUL

DE AFACERI, COMERŢ ŞI
ANTREPRENORIAT, Calea
Victoriei nr.152, sector 1, CP
010096, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

START-UP NATION
(591) Culori revendicate:roşu , galben,

albastru

(531) Clasificare Viena: 24.15.21;
27.05.05; 27.05.10; 29.01.13

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, 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).

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creţie
refritoare la acesta servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02937
(151) 04/05/2017
(732) SC D.R.I.M. DANIEL SRL, Str.

Câmpulung nr.35B, jud.Argeş,
PITEŞTI ROMANIA

(540)

armonia casei
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, alb

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 26.01.15; 26.01.18;
29.01.13

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare dezinfectanţi produse pentru
distrugerea dăunătorilor fungicide, erbicide.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie piepteni şi bureţi periimateriale
pentru perii materiale de curăţare lână
metalică sticlă brută sau semiprelucrată



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/05/2017

(cu excepţia sticlei folosite in construcţii)
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile cuverturi
de pat şi feţe de masă.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02939
(151) 04/05/2017
(732) SC FITERMAN PHARMA SRL,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520 IAŞI ROMANIA

(540)
TRESYLEN

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02940
(151) 04/05/2017
(732) SC FITERMAN PHARMA SRL,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520 IAŞI ROMANIA

(540)
ANESTESIN

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe

dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02941
(151) 04/05/2017
(732) SC MARCEL SRL, Comuna

Răchiteni, jud. Iaşi, Sat Răchiteni
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

MARCEL IACOB
(591) Culori revendicate:verde, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
26.01.16; 03.07.03; 27.05.01

(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 (neincluse în alte clase),
caractere tipografice, forme de tipar.
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat extracte
de carne fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite jeleuri, dulceţuri
compoturi ouă, lapte şi produse lactate
uleiuri şi grăsimi comestibile. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii 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 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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02942
(151) 04/05/2017
(732) SC CON MAR SRL, Str. Gării

nr. 30, Jud. Bistriţa, BISTRIŢA-
NASAUD ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

PomProtect
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

alb, maro, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
03.07.17; 05.01.05; 05.01.16;
27.05.01

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, materiale
plastice extrudate, materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante, ţevi flexibile
nemetalice. (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
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incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02943
(151) 04/05/2017
(732) S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.

, STR. CORIOLAN MARCIUS
NR.23, SECT.5, BUCURESTI
ROMANIA

(740) SC BRAND LEADER SRL, Str.
Constantin Lacea nr. 12 - 14,
biroul 2, judeţul Braşov, BRAŞOV
ROMANIA

(540)
GASTRAPOWER

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

5 Suplimente alimentare pentru sănătatea
tractului gastro-intestinal.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02944
(151) 04/05/2017
(732) S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.

, STR. CORIOLAN MARCIUS
NR.23, SECT.5, BUCURESTI
ROMANIA

(740) SC BRAND LEADER SRL, Str.
Constantin Lacea nr. 12 - 14,
biroul 2, judeţul Braşov, BRAŞOV
ROMANIA

(540)
RHEUMASAFE

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

5 Suplimente alimentare pentru sănătatea
sitemului osteo-articular.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02945
(151) 04/05/2017
(732) S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.

, STR. CORIOLAN MARCIUS
NR.23, SECT.5, BUCURESTI
ROMANIA

(740) SC BRAND LEADER SRL, Str.
Constantin Lacea nr. 12 - 14,
biroul 2, judeţul Braşov, BRAŞOV
ROMANIA

(540)
CALMSAFE

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

5 Suplimente alimentare pentru sănătatea
sistemului nervos.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02946
(151) 04/05/2017
(732) S.C COREBOS S.R.L, Str. Hebe

nr. 57, Jud. Timiş, TIMIŞOARA
ROMANIA

(540)

#pizzachef
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.24; 24.17.25

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

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.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale animale vii fructe şi legume
proaspete seminţe, plante şi flori naturale
mâncare pentru animale malţ.
32 Bere ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri din
fructe siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02947
(151) 04/05/2017
(732) SEELSTER BEAUTY

DISTRIBUTION SRL, B-dul
Regina Maria nr. 14, et. 1, sector 4,
BUCURESTI ROMANIA

(540)

VISENSI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

3 Preparate pentru albit şi alte sunstanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
10 Aparate şi instrumente
chirurgicale,medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali articole
ortopedice, material de sutură.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02948
(151) 04/05/2017
(732) SV-MOTOGRUP SRL, Str.

Primăverii nr. 7, com. Grătieşti,
MD-2093 CHIŞINĂU MOLDOVA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, Str. Sf. Constantin
nr. 24, et. 1, ap. 6, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

M agromax
(531) Clasificare Viena: 24.03.01;

24.03.09; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.21

(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),
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate de vânzare.
12 Vehicule aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale Administraţie comercială lucrări
de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02950
(151) 04/05/2017
(732) E.G.F. GRUP EXIM SRL , Str.

Principală nr. 385, Loc. Priporu,
Com. VLĂDEŞTI ROMANIA

(540)

E.G.F. GRUP EXIM
(591) Culori revendicate:verde, alb,

galben

(531) Clasificare Viena: 03.04.18;
03.04.20; 27.05.01; 29.01.13

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

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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02951
(151) 04/05/2017
(732) SC DANY & OLY CEPSA SRL,

Comuna Cetate, nr. 11 (SES),
Judeţul Bistriţa-Năsăud, SAT
ORHEIU BISTRIŢEI ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş, 540543 TÂRGU MUREŞ
null

(540)

PRODUS IN ROMANIA OLIS
(591) Culori revendicate:alb, albastru,

roşu, portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena: 06.01.02;
09.01.10; 26.01.16; 29.01.15

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

29 Aperitive pe bază de cartofi, Cartofi prăjiţi
sub formă de aperitive, Cartofi pai, Cartofi
fierţi, Cartofi umpluţi, Cartofi conservaţi,
Cartofi preparaţi, Fulgi de cartofi, Găluşte
de cartofi, Cartofi dulci preparaţi, Chipsuri
[cartofi prăjiţi], Cartofi pai congelaţi, Cartofi
feliaţi, congelaţi, Piure de cartofi, Chiftele
de cartofi, Clătite de cartofi, Felii prăjite
de cartofi, Bulete din cartofi raşi, Găluşte
pe bază de cartofi, Gustări pe bază de
cartofi, Salate pe bază de cartofi, Cartofi
răzuiţi prăjiţi [hash browns], Gnocchi pe
bază de cartofi, Chipsuri de cartofi cu
conţinut redus de grăsime, Chipsuri, Chips-
uri, Chipsuri din yucca, Chipsuri din banane,
Chipsuri din soia, Chipsuri din manioc,

Chipsuri de legume, Chipsuri de varză
creaţă, Amestecuri de snack-uri constând
din fructe deshidratate şi fructe cu coajă
lemnoasă procesate.
30 Aperitive (tartine) Aperitive cu susan
Făină de cartofi Amidon din cartofi pentru
alimente Gnocchi (găluşte italiene din
cartofi) Cartofi (Făină de-), uz alimentar
alimente sărate preparate din făină de cartofi
Snack-uri preparate din făină de cartofi
Produse de patisetărie din făină de cartofi
Produse pentru preparate din făină de cartofi
Chipsuri tortilla Chipsuri taco Chipsuri de
creveţi Chipsuri de orez Chipsuri din cereale
Chipsuri de ciocolată Chipsuri de porumb
Chipsuri integrale de grâu Chipsuri din aluat
wonton Chipsuri pe bază de cereale Chipsuri
pe bază de făină Chipsuri de cofetărie
pentru copt Chipsuri de porumb cu gust
de legume Chipsuri de porumb cu gust
de alge Popcorn aromat Gustări preparate
conţinând în principal cereale expandate
Gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată Snacks-uri crocante
Snacksuri din grâu extrudat Snacksuri
răsucite cu gust de brânză Produse snacks
preparate pe bază de porumb Bulete de
brânză expandate [snacksuri de porumb]
Produse pentru gustări preparate din făină
de orez Produse pentru gustări preparate
din făină de porumb Produse pentru gustări
preparate din făină de soia Produse pentru
gustări preparate din făină de cereale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02952
(151) 04/05/2017
(732) RTC QA CONSULTING SRL, Str.

Iaşilor nr. 8-10, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

(540)
Romanian Testing Days

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02953
(151) 04/05/2017
(732) RTC QA CONSULTING SRL, Str.

Iaşilor nr. 8-10, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

(540)
Romanian Testing Conference
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02954
(151) 04/05/2017
(732) ALBOTECH CONSULTING SRL,

Drumul Taberei nr. 15, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
Calea Călăraşilor nr. 117, bl. 45, et.
4, ap. 12, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

Medico Tv Împreună
pentru sănătate!

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
deschis, gri deschis

(531) Clasificare Viena: 02.05.23;
02.09.14; 27.05.08; 29.01.13

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

35 Publicitate, Publicitate online, Publicitate
televizată, Publicitate radiofonică,
Publicitate şi marketing, Publicitate prin
corespondenţă, Servicii de publicitate,
Publicitate şi reclamă, Publicitate în
reviste, Promovarea afacerii [publicitate],
Publicitate, inclusiv publicitate online în
reţele informatice, Publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
Publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, Servicii de
publicitate şi marketing, Servicii de editare
de publicitate, Servicii de raclamă şi
publicitate, Publicitate radio şi de televiziune,
Servicii de publicitate în presă, Consultanţă
în afaceri privind publicitatea, Servicii
de publicitate, marketing şi promovare,
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Publicitate în reviste, broşuri şi ziare, Servicii
de publicitate şi de promovare, Servicii de
publicitate pentru alte persoane, Producţie
de publicitate televizată şi radiofonică,
Servicii de informaţii comerciale, prin
internet, Servicii de publicitate furnizate
pe Internet, Difuzarea publicităţii pe
Internet pentru terţi, Închirieri de spaţiu
publicitar pe Internet, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin Internet
sau o reţea globală de calculatoare,
Difuzarea de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line
pe Internet, Furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site, Furnizarea
de informaţii comerciale pe Internet, prin
reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, Servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, Intermediere de
contracte de publicitate şi promovare
pentru alte persoane, Publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin Internet, Servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin bloguri,
Intermediere de contracte de publicitate şi
promovare pentru alte persoane, Servicii
de publicitate şi promovare, precum şi
servicii de consultanţă aferente, Servicii de
publicitate şi de marketing furnizate prin
mijloace de media socială,
38 Televiziune prin cablu Difuzare de
filme prin televiziune Comunicare de
informaţii prin televiziune Difuzare de
televiziune prin satelit Difuzarea la radio
şi televiziune transmitere de programe
de televiziune Transmisie de date
computerizate prin televiziune Exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu
Exploatarea emiţătoarelor de televiziune
pământ-satelit Difuzarea de programe de
televiziune retransmise prin conectarea
cablului la receptoarele de televiziune
Difuzarea de programe de televiziune
transmise prin legături de microunde la
receptoarele de televiziune Leasing de

echipamente de televiziune prin cablu
Exploatare de reţele de televiziune prin
cablu Difuzare de programe radio şi de
televiziune Transmitere de programe radio
şi de televiziune Difuzare de programe
de televiziune prin cablu Radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
Servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile Radiodifuziune
de programe de televiziune folosind
servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată Transmitere de programe de
televiziune prin sateliţi spaţiali Difuzare de
programe de radio şi televiziune interactive
Transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive Furnizarea accesului
la televiziune prin aparate de decodare
Transmitere şi difuzare fără fir de
programe de televiziune Transmitere
de programe de radio şi televiziune
prin satelit Radiodifuziune şi transmitere
de programe de televiziune cu plată
Radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu Furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru
transmisii din locaţii exterioare Difuzare de
programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliţilor spaţiali Recepţionarea
de programe de televiziune pentru
transmisia mai departe către abonaţi
Asistenţă în furnizarea de programe
de televiziune prin cablu, oferită terţilor
Informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune Servicii
de difuzare referitoare la televiziune prin
protocol de internet (IPTV) Servicii de
transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view Difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele
de cablu Furnizare de informaţii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune Radiodifuziune de programe
de televiziune şi de radio prin reţele de
cablu sau fără fir Furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere
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Furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere.
41 Servicii de producţie de programe
de televiziune Producţie de emisiuni
de televiziune Prezentare de programe
de televiziune Montaj de programe de
televiziune Producţie de programe educative
de televiziune Producţie de programe de
televiziune în direct Producţie de programe
radiofonice şi de televiziune Producţie de
programe pentru televiziune prin cablu
Pregătire şi producţie de programe de
radio şi televiziune Producţie de divertisment
sub formă de programe de televiziune
Publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune Producţie de
programe de televiziune în direct cu scop
educativ Formare privind sănătatea şi starea
de bine Servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative Publicare de recenzii
Publicare de texte sub forma de mijloace
electronice Servicii de scriere pentru bloguri
Redactare de texte Publicare de texte,
altele decât textele publicitare Publicare
de texte educative Editare de texte scrise
Publicare electronica de texte şi material
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
Internet Publicare de publicaţii medicale
Publicare de texte medicale Coordonare de
seminarii de instruire pe probleme medicale
Instruire în domeniul asistenţei medicale şi
al nutriţiei Furnizare de cursuri de educaţie
continuă în domeniul asistenţei medicale
Servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente Instruire
şi învăţământ medicale Servicii de instruire
în domeniul medical Consiliere în domeniul
medical Publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală Organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul
medical Furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical Servicii de educaţie
şi instruire referitoare la asistenţa medicală
Publicare şi emitere de documente ştiinţifice
în legătură cu tehnologia medicală

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02955
(151) 04/05/2017
(732) American Romanian Academy

of Arts and Sciences, PO BOX
2761, CA 95611-2761, Citrus
Heights STATELE_UNITE

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.
5, sc. D, ap. 2, judeţul Timiş,
Timişoara null

(540)

ARA American Romanian
Academy of Arts and Sciences
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 24.07.03;
27.05.22; 27.05.01; 29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02956
(151) 04/05/2017
(732) SAFE COMPUTERS SRL-D, Str.

Aurel Ciupe nr. 7A, Judeţul Cluj ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Brand Computers
(591) Culori revendicate:portocaliu,

negru

(531) Clasificare Viena: 26.02.07;
27.05.02; 27.05.12

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
37 Instalarea şi repararea aparaturii
electrice.
39 Ambalarea şi depozitare mărfurilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02957
(151) 04/05/2017
(732) ASOCIATIA ONCOGEN , Str.

Arieş nr. 20/E/21, judeţul Timiş,
300736 TIMIŞOARA ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.
5, sc. D, ap. 2, judeţul Timiş,
Timişoara null

(540)
AMBASADOR AL SĂNĂTĂŢII

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

41 Educaţie, instruire, divertisment ,activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02958
(151) 04/05/2017
(732) SC HARMOPAN SA, Str. Harghita

nr. 46, jud. Harghita, 530154
MIERCUREA CIUC ROMANIA

(540)
KEX

(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 comestibilă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) m 2017 02959
(151) 04/05/2017
(732) ILIE-DAN BARNA , Str. Cristian

nr. 26, Judeţul Sibiu , SIBIU
ROMANIA

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL
, B-dul Carol I, nr. 54B, et. 3, ap.
5, sector 2, 020915 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
STRUCTURAL CONSULTING

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de redactare, consultanţă
în domeniul resurselor umane în cadrul
planurilor de afaceri, planificarea strategică
în cadrul proiectelor de dezvoltare, serviciile
de mai sus urmând a fi prestate atât în
mediul online cât şi în mediul offline.
36 Servicii de asistenţă tehnică privind
obţinerea şi gestiunea finanţărilor (servicii
de finanţare), serviciile anterior menţionate
urmând a fi prestate atât îr mediul online cât
si în mediul offline.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale organizarea şi
susţinerea conferinţelor organizarea şi
susţinerea seminariilor organizarea de
evenimente cu scop cultural, educativ,
serviciile anterior menţionate urmând a fi
prestate atât în mediul online cât şi în mediul
offline.
42 Servicii privind managementul
proiectelor în mediul online şi offline.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02960
(151) 04/05/2017
(732) ROA & ERIC CONCEPT SRL ,

Bdul. Camil Ressu nr. 2, bl. R2,
sc. 1, et. 7, ap. 20, sector 3 ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DEZMEMBRARI LILIECI
(591) Culori revendicate:negru, galben,

alb, bleu

(531) Clasificare Viena: 03.07.23;
03.07.24; 27.05.02; 29.01.14

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

39 Colectarea deşeurilor (transport).
40 Tratarea şi eliminarea deşeurilor,
activităţi de recuperate a materialelor
reciclabile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02962
(151) 04/05/2017
(732) CLAUDIA VILCU, Str. Alexandru

Ioan Cuza, nr. 359, Jud. Ilfov,
COMUNA DOMNEŞTI ROMANIA

(540)
QUICK SHOP

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02963
(151) 04/05/2017
(732) SC SHINE AND SMILE SRL, Str.

Giorgio Ostrogovich, nr. 7, bl. 81,
ap. 11, Jud. Timiş, TIMIŞOARA
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, Calea Aradului nr. 33, ap.7,
Jud. Timiş, TIMIŞOARA null

(540)

smile up motive sa zambesti
(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 02.09.08;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.15;
29.01.13

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

44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe 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 02964
(151) 04/05/2017
(732) AUTO LUX TRADING SRL,

Str. Dreptăţii, nr. 7, bl. S, sc. B,
et. 3, ap. 23, Jud. Constanţa,
CONATANŢA ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-dul Decebal
nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALT TRANSPORT
PERSOANE ANGAJAMENT

LOIALITATE TRADITIE
(591) Culori revendicate:negru, gri

închis, verde, albastru deschis,
verde închis

(531) Clasificare Viena: 07.11.10;
27.05.01; 29.01.14

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

39 Servicii de transport rutier pentru
persoane, servicii de închirieri de
automobile, servicii de închirieri de
autovehicule, tractare de vehicule, tractare
cu autovehicule, servicii de tractare vehicule,
transportul pasagerilor, organizarea de rute
turistice (transport), organizare de vizite
turistice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02965
(151) 04/05/2017
(732) SC DOMA SRL, Nr. 95A, Com.

Mihai Eminescu, Jud. Botoşani,
CĂTĂMĂREŞTI DEAL ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL - CONSILIER POPESCU
CODRUTA , Str. Calea Aradului
nr. 33, ap. 7, Judeţul Arad, 300629
ARAD ROMANIA

(540)
BUNĂTĂŢI DIN BOB

DE GRÂU ALES
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale animale vii fructe şi legume
proaspete seminţe, plante şi flori naturale
mâncare pentru animale malţ.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02966
(151) 04/05/2017
(732) CORNELIU STĂNIA, Str. Popa

Savu nr. 56, et. 1, ap. 2, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

wow eat love dance
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

41 Educaţie , divertisment activităţi sportive
şi culturale, servicii de casino, servicii
de cluburi, organizarea şi conducerea de
congrese şi conferinţe, servicii de discotecă,
divertisment, producţia de filme, organizarea
şi producţia de spectacole, reprezentaţii
teatrale.
43 Restaurante cafenele - restaurant servicii
de baruri servicii de catering servicii hoteliere
cantine pensiuni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02968
(151) 04/05/2017
(732) SC FEIYANGTONG IMPEX SRL,

Şos. Colentina nr. 76, camera 1, bl.
111, sc. A, etaj 10, ap. 49, sect. 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

KK&VV
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

02.01.01; 02.01.22; 02.01.23

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilorlucrări de birou.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02969
(151) 04/05/2017
(732) SC ERTA SRL, Str. Cuza Vodă

nr. 3, bl. D11, parter, jud. Prahova,
PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

ELAN UNDERWEAR
HIGHER SEX APPEAL

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

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.24; 03.04.07

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02970
(151) 04/05/2017
(732) SC SUNSHINE COSMETIC SRL,

Str. Azurului nr. 1, bl. 113B, sc. 2,
et. 7, ap. 97, sect. 6, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SUNSHINE studio bronzare
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.24

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

44 Saloane de bronzare, servicii oferite de
saloane de bronzat şi de solarii, servicii
de bonzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02971
(151) 04/05/2017
(732) SC NUTRICOM SA, Str. Portului

nr.52, judeţul Călăraşi, 915400
OLTENIŢA ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Călăraş
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(591) Culori revendicate:bleumarin, roşu,
alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.24; 03.03.01; 02.01.20;
24.07.01

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de 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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă miere, sirop
de melasă drojdie, praf de copt sare, muştar
oţet, sosuri (condimente) mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale animale vii fructe şi legume
proaspete seminţe, plante şi flori naturale
mâncare pentru animale malţ.
32 Bere ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri din
fructe siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale şi
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu furaje pentru animale servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata a produselor
din clasele 29,30,31 şi 32 organizare
şi coordonare de vânzări de animale
încheierea de contracte de cumpărare şi
vânzare de mărfuri servicii de import şi
export.
39 Transport ambalarea şi depozitarea
mărfurilor organizare de călătorii.
40 Sacrificare animale tăierea animalelor
incinerarea deşeurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii
de cazare temporară.Servicii medicale

servicii veterinare servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale servicii de agricultură, horticultură
şi de silvicultură servicii de crestere a
animalelor ferme de animale asistenţă
medicala pentru animale servicii de îngrijire
a animalelor ferme agricole servicii de
creştere a păsărilor servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02972
(151) 04/05/2017
(732) HRISTU PREVENDA, Str. Erou

Radu Costache nr. 17B, jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA
COSTEL-CLAUDIU PREVENDA,
Bd. Pipera nr. 25, jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PREVI
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

03.01.14; 03.01.24; 09.07.01;
09.07.25

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

20 Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.
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35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02973
(151) 04/05/2017
(732) SC NUTRICOM SA, Str. Portului

nr.52, judeţul Călăraşi, 915400
OLTENIŢA ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NUTRICOM APREGIATO
(591) Culori revendicate:maro, galben

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
29.01.13; 25.01.10

(511) Produse si/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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase animale vii
fructe şi legume proaspete seminţe, plante şi
flori naturale mancare pentru animale malţ.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou servicii de vanzare cu amanuntul
în legatura cu furaje pentru animale şi
servicii de vanzare cu ridicata în legatura
cu furaje pentru animale servicii de vanzare
cu amanuntul şi cu ridicata a produselor din
clasele 29, 30 şi 31 organizare şi coordonare
de vânzări de animale încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de
mărfuri servicii de import export.
39 Transport ambalarea şi depozitarea
mărfurilor organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale
servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură servicii de creştere a
animalelor ferme de animale asistenţă
medicala pentru animale servicii de îngrijire
a animalelor ferme agricole servicii de
reproductie de porcine servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02974
(151) 04/05/2017
(732) SC NUTRICOM SA, Str. Portului

nr.52, judeţul Călăraşi, 915400
OLTENIŢA ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PIGGERIA NUTRICOM
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

maro, verde, mov

(531) Clasificare Viena: 06.01.02;
06.19.13; 25.01.19; 27.05.02;
29.01.15

(511) Produse si/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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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, forestiere
şi cereale animale vii fructe şi legume

proaspete seminţe, plante şi flori naturale
mâncare pentru animale malţ.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale şi
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu furaje pentru animale servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata a produselor din
clasele 29, 30 şi 31 organizare şi coordonare
de vânzări de animale încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de
mărfuri servicii de import export.
39 Transport ambalarea şi depozitarea
mărfurilor organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale
servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură servicii de crestere a
animalelor ferme de animale asistenţă
medicală pentru animale servicii de îngrijire
a animalelor ferme agricole servicii de
reproducţie de porcine servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02975
(151) 04/05/2017
(732) RAC 74 IMPEX SRL, Str. Isaccei

nr. 29, bl. i7, sc. F, ap. 2, camera 2,
Judeţul Tulcea, 820166 TULCEA
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , Str. Răspântiilor nr. 37,
et.1, ap.2, sector 2, 020547
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

RTS rac true sound
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

27.05.12

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

35 Servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
import şi export, toate aceste servicii în
legătură cu toate categoriile de dispozitive
audio-vizuale, multimedia şi fotografice,
cuprinse în clasa 9.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02977
(151) 04/05/2017
(732) SC RO SOFTWARE HOUSE

SRL, Str. Iancu Jianu, nr. 14, bl.
11, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, 200143
CRAIOVA ROMANIA

(540)

OMEGAVIEW
(591) Culori revendicate:negru, verde

(531) Clasificare Viena: 24.17.25;
27.05.02

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

9 Aparate digitale de înregistrare video,
sisteme de supraveghere video, camere
video de supraveghere, aparate electrice și
electronice de supraveghere video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02978
(151) 04/05/2017
(732) SC BUCURESTI TURISM SA,

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

GINGER SUSHI
BAR & LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.08



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/05/2017

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02979
(151) 04/05/2017
(732) BUCURESTI TURISM SA, Calea

Victoriei nr. 63-81, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

prime summer GARDEN
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

negru, portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena: 01.15.05;
13.03.02; 27.05.15; 29.01.15

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATÃ

La depozitul M 2017 02445, din 10.04.2017, publicat în data de 18.04.2017,
dintr-o eroare materialã denumirea mãrcii a fost scrisã greºit.

Corect este: REGULA SEMNELOR DE RAZVAN PETRICICA   
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