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Cereri Mărci publicate în 11/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07618 29/11/2017 SC BISTRITA RETAIL PARK

SRL
BISTRIŢA RETAIL PARK

2 M 2017 07732 04/12/2017 HAFIZ MOHSAN EHSAN MULTAN381

3 M 2017 07733 04/12/2017 HAFIZ MOHSAN EHSAN EFISTARS

4 M 2017 07800 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA LowHeatMaster betoane pentru
elemente masive, rezistente în
medii agresive

5 M 2017 07801 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA HydroMaster beton cu
permeabilitate scăzută

6 M 2017 07802 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA FoundationMaster beton
performant pentru fundaţii
speciale

7 M 2017 07803 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA IndustryMaster betoane şi şape
pentru pardoseli industriale

8 M 2017 07804 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA FluidMaster beton extra fluid

9 M 2017 07805 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA HiperMaster beton de înaltă
rezistenţă

10 M 2017 07806 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA PolyMaster betoane şi şape
armate cu fibre de polipropilenă

11 M 2017 07807 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA DecorMaster betoane decorative

12 M 2017 07808 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA RoadMaster beton rutier

13 M 2017 07809 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA TimeMaster betoane şi mortare
cu priză controlată

14 M 2017 07810 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA DrainMaster beton permeabil

15 M 2017 07811 04/12/2017 CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA CompactMaster betoane şi şape
autocompactante

16 M 2017 07812 04/12/2017 GERMI ALEXANDRU MORGAN
MIRELA MORGAN

H Hayatt

17 M 2017 07813 04/12/2017 VMC FUTURE BRANDS SRL Voila ! La Creme Gourmande

18 M 2017 07814 04/12/2017 BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTIL YATIRIMLARI ANONIM
ŞIRKETI

ALTINYILDIZ CLASSICS
AC&CO EST. 1952

19 M 2017 07815 04/12/2017 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

FILTERRA Filtering protection

20 M 2017 07816 04/12/2017 SC EURO MARKET JUNIOR
SRL

La Castel
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 07817 04/12/2017 S.C. NORTH DEVELOPMENT

TEAM 2016 S.R.L.
Arbo Residence Mogoşoaia

22 M 2017 07818 04/12/2017 Simona Raluca Filip ENDURANCH

23 M 2017 07819 04/12/2017 SC Geto Dacia Art SRL
SC DACIKA DISTRIBUTIE SRL

LUPUL DACIC

24 M 2017 07820 04/12/2017 REALITATEA MEDIA SA REALITATEA FM

25 M 2017 07821 04/12/2017 SC EXPRESIV SA GOLD SOLID RADIO 99,9 FM

26 M 2017 07822 04/12/2017 ECOSOFT SRL ECOSOFT PREMIER PENTRU
SOFTURI

27 M 2017 07823 04/12/2017 George Mihail Negruță REGINA CLUB PUB .
RESTAURANT . TERASĂ
SINCE 2001

28 M 2017 07824 04/12/2017 MARIAN-AURELIAN BÂRGĂU editura UNIVERSUL ACADEMIC

29 M 2017 07825 04/12/2017 Liviu-Adinel Ciubuc Portrete de Vis

30 M 2017 07826 04/12/2017 SC PAN EXPRESS SRL MUZEUL CIOCOLATEI
BUCUREŞTI

31 M 2017 07827 04/12/2017 CELIQUM INSULATION
SOLUTIONS SRL

CELIQUM cellulose insulation

32 M 2017 07828 04/12/2017 YEZYL HOLDINGS LIMITED FUEL

33 M 2017 07829 04/12/2017 Unilever N.V. Coccolino

34 M 2017 07830 04/12/2017 British American Tobacco
(Brands) Limited

PODS

35 M 2017 07831 04/12/2017 PLOIESTI SHOPPING CITY
SRL

CLUBUL LUI RONTZY CEA MAI
MAXIEXPERIENŢĂ PENTRU
MINIOMULEŢII DIN REGIUNE

36 M 2017 07832 04/12/2017 Carrefour Romania SA
SC METROPOLIS INVESTITII
IMOBILIARE SRL

TOM CONSTANŢA - CENTRUL
COMERCIAL

37 M 2017 07833 04/12/2017 SC BERARIA H SRL The JOKER

38 M 2017 07834 04/12/2017 Open type Joint Stock Company
"Fast and Oil Integrated Works"

39 M 2017 07835 04/12/2017 Open type Joint Stock Company
"Fast and Oil Integrated Works"

40 M 2017 07836 04/12/2017 M'S FIREFLY SRL M's FireFly

41 M 2017 07837 04/12/2017 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

C te face mai frumoasa

42 M 2017 07838 04/12/2017 SC SINPUR ENERGY SRL Sinpur Energy
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2017 07840 04/12/2017 ILINCA DANIELA ROXANA TMC Experts Travel

Management Company

44 M 2017 07841 04/12/2017 SPORTAL.BG JSC SPORTAL

45 M 2017 07842 04/12/2017 Diana-Nicoleta Raba
Delia-Gabriela Dumbrava
Despina-Maria Bordean
Corina-Dana Mișcă
POPA VIORICA MIRELA
Camelia Moldovan
Nicolae Biriescu
Ioan Caraibot

Meat Delice

46 M 2017 07843 04/12/2017 SPORTAL.BG JSC sportal.ro

47 M 2017 07844 04/12/2017 CONSTANTIN DOBRE LaCoste

48 M 2017 07845 04/12/2017 CHEMTECH SRL NATURIO

49 M 2017 07846 04/12/2017 ASOCIAŢIA SUPORTERILOR
SOCIOS

CLUB DE FOTBAL
POLITEHNICA IASI

50 M 2017 07847 04/12/2017 CHEMTECH SRL AROMIA
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(210) M 2017 07618
(151)    29/11/2017
(732) SC BISTRITA RETAIL PARK

SRL, STR. GHEORGHE ŢIŢEICA
NR. 212-214, CLĂDIREA DE
BIROURI ETHOS HOUSE , BIROU
8, CAMERA 1, ET. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BISTRIŢA RETAIL PARK

(511) Produse și/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 07732
(151) 04/12/2017
(732) HAFIZ MOHSAN EHSAN, BLD.

EROILOR NR. 57, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)
MULTAN381

(511) Produse și/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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07733
(151) 04/12/2017
(732) HAFIZ MOHSAN EHSAN, BLD.

EROILOR NR. 57, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)
EFISTARS

(511) Produse și/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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07800
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

LowHeatMaster betoane
pentru elemente masive,

rezistente în medii agresive

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru (Pantone
300)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
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asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07801
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

HydroMaster beton cu
permeabilitate scăzută

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru (Pantone
300)

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

19.  Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07802
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

FoundationMaster
beton performant

pentru fundaţii speciale

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru (Pantone
300)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07803
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

IndustryMaster
betoane şi şape pentru

pardoseli industriale
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru ( Pantone
300)

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

19.  Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice,

───────

(210) M 2017 07804
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

FluidMaster beton extra fluid

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru ( Pantone
300)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07805
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

HiperMaster beton
de înaltă rezistenţă

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru ( Pantone
300)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07806
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

PolyMaster betoane
şi şape armate cu

fibre de polipropilenă

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02
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(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 282C), albastru (Pantone
300)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07807
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

DecorMaster
betoane decorative

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru ( Pantone
300)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07808
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

RoadMaster beton rutier

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:pantone=282C
albastru închis; pantone=300 albastru
deschis

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07809
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

TimeMaster betoane şi
mortare cu priză controlată

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:pantone=282C
albastru închis; pantone=300 albastru
deschis
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07810
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

DrainMaster beton permeabil

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:pantone=282C
albastru închis, pantone=300 albastru
deschis

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07811
(151) 04/12/2017
(732) CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA,

PIAŢA CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJELE 1 ŞI 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011857, ROMANIA

(540)

CompactMaster betoane
şi şape autocompactante

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:pantone=282C
albastru închis; pantone=300 albastru
deschis

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────
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(210) M 2017 07812
(151) 04/12/2017
(732) GERMI ALEXANDRU MORGAN,

STR. SULFINEI NR. 11, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 052412, ROMANIA
MIRELA MORGAN, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 111-131,
BL. 9, SC. C, AP. 70, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010562, ROMANIA

(540)

H Hayatt

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.18
(591) Culori revendicate:galben, auriu, maro
(511) Produse și/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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07813
(151) 04/12/2017
(732) VMC FUTURE BRANDS SRL,

PIAŢA ROMANĂ NR. 1, AP.
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Voila ! La Creme Gourmande

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 24.17.04

(591) Culori revendicate:pantone 072C
albastru

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

29. Produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Promovarea afacerii (publicitate), strângerea
la un loc pentru beneficiul terţilor a tuturor
bunurilor menţionate în clasa 29 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de vânzare cu ridicata privind toate bunurile
mentionate mai sus în clasa 29.

───────
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(210) M 2017 07814
(151) 04/12/2017
(732) BOYNER PERAKENDE VE

TEKSTIL YATIRIMLARI ANONIM
ŞIRKETI, ESKI BÜYÜKDERE
CADDESI NO. 14 PARK PLAZA
K: 15-16 MASLAK SANYER ,
ISTANBUL, TURCIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

ALTINYILDIZ CLASSICS
AC&CO EST. 1952

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.25

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelarie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de: piele
şi imitaţii de piele, piei de animale, genţi de
voiaj şi de transport, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelarie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, produse
de parfumerie, cosmetice, flori artificiale, fructe
artificiale, insigne (altele decât cele din metale
preţioase), închizători pentru haine, brelocuri
(nu ca bijuterii sau pentru chei, inele sau
lanţuri), panglici, peruci, ace şi ace cu gămălie
pentru articole de îmbrăcăminte, sisteme de
fixare pentru încălţăminte, broderie, articole
decorative pentru păr, mici articole decorative
pentru decorarea diferitelor obiecte.

───────

(210) M 2017 07815
(151) 04/12/2017
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

CALEA CHISINAULUI NR. 32 ,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

FILTERRA Filtering protection

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.15; 01.05.01; 01.05.04

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
gri

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

7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole altele
decit cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

───────
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(210) M 2017 07816
(151) 04/12/2017
(732) SC EURO MARKET JUNIOR SRL,

ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.
54, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

La Castel

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.01.04; 05.05.02; 24.09.11

(591) Culori revendicate:pantone=2007C
galben închis; pantone=1995C vişiniu

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale , servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2017 07817
(151) 04/12/2017
(732) S.C. NORTH DEVELOPMENT

TEAM 2016 S.R.L., STR.
VERONICA MICLE NR. 20, BL. M6,
SC. C, ET. 8, AP. 154, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Arbo Residence Mogoşoaia

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.09

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07818
(151) 04/12/2017
(732) Simona Raluca Filip, STR.

ZUGRAVI NR. 7, BL. F7, SC. A,
ET. 1, AP. 6, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700093, ROMANIA

(540)

ENDURANCH

(531) Clasificare Viena: 03.09.13; 03.09.24;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
2D2926), negru (HEX 3D3935), gri
(HEX 373A36), verde (HEX 1D3C34,
561C și 00594C, 562C, 006F62), roșu
(HEX F93822), alb

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

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

───────

(210) M 2017 07819
(151) 04/12/2017
(732) SC Geto Dacia Art SRL, ȘOS.

MIHAI BRAVU NR. 315A, BL. SB`,
SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC DACIKA DISTRIBUTIE
SRL, CALEA VICTORIEI NR.
56, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUPUL DACIC

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, comerț cu amănuntul
și ridicata.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07820
(151) 04/12/2017
(732) REALITATEA MEDIA SA, ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.
172-176, ET. 3, CAM. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REALITATEA FM

(531) Clasificare Viena: 01.13.01; 26.02.05;
26.02.07; 26.01.10; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2017 07821
(151) 04/12/2017
(732) SC EXPRESIV SA, BD. IULIU

MANIU NR. 51, BL. B22, SC.
C, ET. 16, AP. 165, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GOLD SOLID RADIO 99,9 FM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07822
(151) 04/12/2017
(732) ECOSOFT SRL, ȘOS. ARCU NR.

53-55, BL. T12, SC. B, PARTER,
AP. 3, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ECOSOFT PREMIER
PENTRU SOFTURI

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator

───────

(210) M 2017 07823
(151) 04/12/2017
(732) George Mihail Negruță, STR.

SOLDAT MODORAN ENE NR. 13,
BL. M169, SC. 2, AP. 79, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGINA CLUB PUB .
RESTAURANT .

TERASĂ SINCE 2001

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 26.02.07;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2017 07824
(151) 04/12/2017
(732) MARIAN-AURELIAN BÂRGĂU,

STR. TÂRGU NEAMȚ NR. 32, BL.
A16, SC. A, ET. 3, AP. 11, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

editura UNIVERSUL
ACADEMIC

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07825
(151) 04/12/2017
(732) Liviu-Adinel Ciubuc, INT.

RECONSTRUCTIEI NR. 1, BL. 24,
SC. 2, ET. 8, AP. 77, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Portrete de Vis

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

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

───────

(210) M 2017 07826
(151) 04/12/2017
(732) SC PAN EXPRESS SRL, STR.

ZINCA GOLESCU NR. 1A,
SECTOR 6, BUCUREŞTI , B,
ROMANIA

(540)
MUZEUL CIOCOLATEI

BUCUREŞTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2017 07827
(151) 04/12/2017
(732) CELIQUM INSULATION

SOLUTIONS SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 294, BL. 294/
B, JUD. HARGHITA, BRADESTI,
537025, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, CV,
ROMANIA

(540)

CELIQUM cellulose insulation

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15

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

17. Materiale neprocesate şi semiprocesate,
cu utilizare nespecificată, şi anume: articole
şi materiale pentru izolare termică, folii din
celuloză regenerată (cu excepţia celor pentru
ambalaje), folii din celuloză (altele decât cele
pentru împachetare sau ambalare), folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
împachetare, materiale pe bază de celuloză
comprimate sub formă plană (semifabricate),
materiale şi articole izolante, articole şi materiale
pentru izolare termică.
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice.

───────

(210) M 2017 07828
(151) 04/12/2017
(732) YEZYL HOLDINGS LIMITED,

ORESTI MAKRI NR.4, KAPSALOS,
LIMASOL, 3082, CIPRU

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, STR.
BAIA DE ARAMĂ NR. 1, BLOC B,
SC. 3, ET.6, AP. 117, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022204

(540)
FUEL

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

32. Băuturi energizante.
───────

(210) M 2017 07829
(151) 04/12/2017
(732) Unilever N.V., WEENA 455,

3013 AL , ROTTERDAM,
NETHERLANDS

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Coccolino

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 03.01.14; 03.01.24

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, maro, galben, portocaliu, alb, bej

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

3. Detergenţi, preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălat, preparate sub formă
de balsam pentru ţesături (fabric conditioning
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preparations), preparate pentru a face ţesăturile
moi (fabric softeners), preparate pentru albit,
preparate pentru îndepărtarea petelor, săpunuri
nemedicinale, săpunuri de avivare (soaps for
brightening textiles), preparate pentru spălarea
manuală a îmbrăcămintei şi materialelor textile,
apret, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive.

───────

(210) M 2017 07830
(151) 04/12/2017
(732) British American Tobacco

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

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PODS

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, aparate
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul a fi încălzite, dispozitive
electronice şi piesele lor pentru încălzirea
ţigărilor/ ţigaretelor sau tutunului.

───────

(210) M 2017 07831
(151) 04/12/2017
(732) PLOIESTI SHOPPING CITY

SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 301-311, ET. 3, BIROU NR.
28, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLUBUL LUI RONTZY CEA
MAI MAXIEXPERIENŢĂ
PENTRU MINIOMULEŢII

DIN REGIUNE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 03.05.03; 03.05.24; 22.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru,
portocaliu, verde, maro, mov, galben,
gri

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

35. Organizare de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
sau publicitare, publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, servicii promoţionale
de publicitate, vânzare en-detail de bunuri
alimentare şi nealimentare.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament,
distracţii, organizarea şi susţinerea concertelor,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
antrenament (instruire), organizare de competiţii
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(educaţie sau amuzament), organizarea
competiţiilor sportive, informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, servicii de
amuzament, informaţii despre posibilităţi de
amuzament, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale.

───────

(210) M 2017 07832
(151) 04/12/2017
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SC METROPOLIS INVESTITII
IMOBILIARE SRL, SOS.
VERGULUI, NR. 20, GALERIA
COMERCIALÃ ESPLANADA,
MEZANIN, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TOM CONSTANŢA -
CENTRUL COMERCIAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu-Pantone 485C,
bleu-gri-Pantone 7696C, verde pal-
Pantone 7485C, bej-Pantone 7402C,
portocaliu-Pantone 804C, roz-Pantone
701C

(511) Produse și/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 din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2017 07833
(151) 04/12/2017
(732) SC BERARIA H SRL, STR.

KISELEFF NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
The JOKER

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07834
(151) 04/12/2017
(732) Open type Joint Stock Company

"Fast and Oil Integrated Works",
UL. TITOVA 27, RU-620085
SVERDLOVSKAYA OBLAST,
RUSSIAN FEDERATION,
EKATERINBURG, RUSIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Dulceaţă de ghimbir, jeleuri de fructe, seu
comestibil, grăsimi comestibile, cremă de unt,
margarină, marmeladă, uleiuri de uz alimentar,
ulei de floarea-soarelui comestibil, unt, fructe
sau pomuşoare fierte în sirop de zahăr jeleuri,
gemuri, compoturi.

───────

(210) M 2017 07835
(151) 04/12/2017
(732) Open type Joint Stock Company

"Fast and Oil Integrated Works",
UL. TITOVA 27, RU-620085
SVERDLOVSKAYA OBLAST,
RUSSIAN FEDERATION,
EKATERINBURG, RUSIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

29. Uleiuri şi grăsimi, margarină, unt, uleiuri
vegetale de uz alimentar.
30. Muştar, sosuri (condimente), ketchup (sos),
maioneză.

───────

(210) M 2017 07836
(151) 04/12/2017
(732) M'S FIREFLY SRL, BDUL. IULIU

MANIU NR. 52-54, JUD. ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

M's FireFly

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.10;
27.05.01; 27.05.02

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale
acestora, bijuterii, pietre preţioase, excluzând
instrumentele orologice, ceasurile, ceasurile de
mână, instrumentele cronometrice, ceasurile
sportive, ceasurile pentru scafandri şi ceasurile
de buzunar.
25. Articole pentru acoperirea capului,
excluzând cele din domeniul sportiv.

───────

(210) M 2017 07837
(151) 04/12/2017
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, ROMANIA

(540)
C te face mai frumoasa

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esențiale,
cosmetice nemedicinale, loțiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților.

───────
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(210) M 2017 07838
(151) 04/12/2017
(732) SC SINPUR ENERGY SRL, STR.

CIREŞI NR. 16, JUD. IAŞI, VALEA
LUPULUI, 707410, ROMANIA

(540)

Sinpur Energy

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

37. Servicii de execuţie (instalare) instalaţii
fotovoltaice, lucrări de instalaţii electrice.
42. Proiectare instalaţii fotovoltaice.

───────

(210) M 2017 07840
(151) 04/12/2017
(732) ILINCA DANIELA ROXANA, STR.

CÂMPIA LIBERTĂŢII NR. 64, BL.
34A, SC. A, ET. 5, AP. 24, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TMC Experts Travel
Management Company

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX=#623f8b,
HEX=#7373a8, HEX=#3f2f75), albastru
(HEX=#5b89c2, HEX=#85b0d7)

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

16. Publicații periodice tipărite, în domeniul
turismului.
35. Servicii de managementul afacerilor
hoteliere pentru terţi.
39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor, rezervarea călătoriilor prin
intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanţe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii specifice
agențiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2017 07841
(151) 04/12/2017
(732) SPORTAL.BG JSC, STR. N.

HAITOV 3A, PARTER, OFFICE 1-5,
SOFIA, 1113, BULGARIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
SPORTAL

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

35. Publicitate, distribuție de materiale
publicitare, de marketing și promoționale,
închiriere de timp publicitar în medii de
comunicare, furnizare de spațiu, timp și medii
de publicitate, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice şi reţele globale informatice,
publicitate de tip "pay per click", preg[tirea
rubricilor publicitare, pregătirea textelor de
publicitate comercială, servicii de publicitate şi
de marketing oferite prin intermediul mediilor
de socializare, servicii de indexare web în
scop comercial sau publicitar, publicitate cu
răspuns direct, consultanță în legătură cu
publicitatea, publicitate on-line într-o rețea de
computere, publicitate prin bannere, servicii
de management al personalului angajat in
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publicitate, distribuția publicității pentru terți prin
intermediul unei rețele on-line de comunicații
pe Internet, furnizarea unui ghid de publicitate
on-line în care se poate căuta, care să
includă bunurile și serviciile altor furnizori on-
line pe internet, publicitatea serviciilor altor
furnizori, care să permită clienților să vadă
și să compare serviciile furnizorilor respectivi,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
distribuție de reclame şi anunțuri comerciale,
plasarea de reclame, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
actualizarea materialelor publicitare, servicii de
informaţii referitoare la publicitate, compilarea
și sistematizarea de informații în baze de date
computerizate, marketing pentru evenimente,
colectarea de informații referitoare la publicitate,
organizarea și desfășurarea de evenimente
publicitare, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizarea gestionării afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de relații cu
publicul, servicii de abonamente la servicii
de telecomunicaţii pentru terți, gestionarea
fișierelor computerizate, optimizarea traficului
pe site-uri web, promovarea competițiilor și a
evenimentelor sportive.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
agenții de știri (transmitere de știri), transmitere
electronică de știri, transmiterea de știri și
actualităţi, transmitere de informații on-line,
servicii de comunicații pentru transmiterea
de informații, servicii de comunicații prin
computer pentru transmiterea de informații,
furnizarea accesului la portaluri pe Internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
Internet, servicii de telecomunicaţii furnizate
prin intermediul platformelor și portalurilor
de Internet, furnizare de acces la platforme
și portaluri pe Internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, servicii
de telecomunicații furnizate prin platforme
și portaluri de pe Internet și alte medii,
furnizarea accesului la conţinut multimedia
on-line, furnizare accesului la date prin
Internet, furnizarea accesului la informații prin
Internet, furnizarea accesului la platforme de
pe Internet, închirierea timpului de acces
la site-uri web (isp's), furnizarea accesului
și închirierea timpului de acces la rețelele
de computere, închirierea timpului de acces
la rețele globale de computere, închirierea
timpului de acces la un server de baze
de date, închirierea timpului de acces la o
bază de date computerizată, comunicații prin
terminale de computer, furnizarea de forumuri
on-line, furnizarea accesului la baze de date,
servicii de teleconferințe și videoconferințe,
servicii de mesaje electronice, transmisiuni

de informații prin intermediul televiziunii,
comunicarea de informații prin intermediul
televiziunii, transmisiune în timp real (streaming)
de televiziune prin Internet, transmisiune de
programe de televiziune, transmisiune de radio
şi televiziune interactive, furnizarea accesului
TV prin protocol Internet, servicii de transmisie
referitoare la televiziune prin protocol Internet.
41. Servicii de divertisment, publicarea on-
line a cărților și jurnalelor/ziarelor electronice,
activități sportive și culturale, servicii de
editare computerizată, furnizarea de publicații
electronice online, nedescărcabile, informaţii
despre divertisment, informaţii despre recreere,
instruire, redactare de texte, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, servicii de reporteri de știri, furnizare
de informații referitoare la sport, furnizare de știri
referitoare la sport, instruire în sporturi, servicii
educaționale în domeniul sportului, educație,
divertisment și sport, servicii de divertisment în
domeniul sportului, furnizarea de divertisment
sportiv prin intermediul unui site web, servicii
de reporter de stiri, servicii pentru publicarea
de buletine informative, furnizarea de informații
despre divertisment, producția de filme în
studiouri, producția de filme video și DVD,
producție și închiriere de filme pe bandă video,
divertisment TV, divertisment difuzat prin IP-TV,
producție de evenimente sportive, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de studio de înregistrări
pentru filme, servicii de studio de înregistrări
pentru televiziune.
42. Găzduire portaluri web, design de portal
web, designul și dezvoltarea paginilor web pe
internet, programare de software pentru portaluri
de internet, camere de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, actualizarea paginilor
de internet, furnizare de motoare de căutare
pentru internet, servicii de design de site-
uri web de Internet, crearea de site-uri web
de internet, programare de software pentru
platforme Internet, găzduirea de platforme de
comunicații pe internet, găzduirea de conținut
digital pe Internet, întreținere de software pentru
accesul la internet, design de pagini web în
scopuri publicitare, instalare de software pentru
accesul la internet, găzduirea de spațiu de
memorie pe internet, găzduirea site-urilor de
computer (site-uri web), furnizare de spațiu
pe Internet pentru webloguri, închiriere de
software pentru acces la Internet, programarea
de computer pentru internet, găzduire de site-
uri web pe Internet, dezvoltarea de soluții
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software pentru furnizorii de Internet și utilizatorii
de Internet, compilare de pagini web pentru
Internet, găzduire de platforme pe Internet,
designul și întreținerea de site-uri web pentru
terți, furnizare de servicii de aplicații informatice
(ASP), și anume găzduire de aplicații software de
computer ale terților, furnizare de acces temporar
la software de computer, nedescărcabil, pentru
crearea și publicarea de jurnale și bloguri online,
platformă ca serviciu (PaaS), servicii interactive
de găzduire care permit utilizatorului să publice
și să distribuie propriul său conținut și imagini
online, servicii de stocare și de backup al datelor
electronice, găzduirea de conținut multimedia
pentru terți, găzduirea de facilități on-line pentru
desfășurarea de discuții interactive, găzduire de
pagini web personalizate, software-ul ca serviciu
(SaaS), inginerie de software, închiriere și
întreținere de software de computer, actualizarea
software-ului de computer, furnizor de servicii de
aplicații (ASP), și anume, găzduirea de aplicații
software de computer ale terților, închiriere
de software de operare pentru rețele de
computere și servere, închiriere de software de
aplicație, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, servicii de
personalizare de software, furnizarea utilizării
temporare de software de operare online,
nedescărcabil, pentru rețele de calculatoare
și servere, închiriere de software de operare
pentru accesarea și folosirea unei rețele de
cloud computing, furnizarea utilizării temporare
a unui software nedescărcabil, pentru a
permite distribuirea de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, gestionare de
pagini web ale terților, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru accesarea și
folosirea unei reţele de cloud computing.

───────

(210) M 2017 07842
(151) 04/12/2017
(732) Diana-Nicoleta Raba, STR.

SIMFONIEI NR. 40, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIŢA, ROMANIA
Delia-Gabriela Dumbrava,
INTRAREA ROMA NR. 1, BL. I1,
SC. B, AP. 5, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, ROMANIA
Despina-Maria Bordean, STR.
MUREȘ NR. 2, SC. G, AP. 1,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300422, ROMANIA
Corina-Dana Mișcă, STR.
MUREȘ NR. 32, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, ROMANIA
POPA VIORICA MIRELA, STR.
MĂGURA NR. 6, BL. 44, SC. A, AP.
5, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA ,
300774 , TM, ROMANIA
Camelia Moldovan, STR.
OGLINZILOR NR. 21, BL. 32,
SC. D, AP. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, 300710, ROMANIA
Nicolae Biriescu, STR. CRICIOVA
NR. 173, JUDEȚUL TIMIȘ,
CRICIOVA, ROMANIA
Ioan Caraibot, STR. IULIU MANIU
NR. 12, JUDEȚUL CARAȘ-
SEVERIN, CARANSEBEŞ,
ROMANIA

(540)

Meat Delice
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(531) Clasificare Viena: 05.07.21; 05.07.24;
08.05.01; 08.05.04; 27.05.08; 27.05.01;
27.05.02

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

29. Carne, carne procesată, carne de porc.
───────

(210) M 2017 07843
(151) 04/12/2017
(732) SPORTAL.BG JSC, STR. N.

HAITOV 3A, PARTER, OFFICE 1-5,
SOFIA, 1113, BULGARIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

sportal.ro

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 26.15.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, distribuție de materiale
publicitare, de marketing și promoționale,
închiriere de timp publicitar în medii de
comunicare, furnizare de spațiu, timp și medii
de publicitate, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice şi reţele globale informatice,
publicitate de tip "pay per click", pregătirea
rubricilor publicitare, pregătirea textelor de
publicitate comercială, servicii de publicitate și
de marketing oferite prin intermediul mediilor
de socializare, servicii de indexare web în
scop comercial sau publicitar, publicitate cu
răspuns direct, consultanță în legătură cu
publicitatea, publicitate on-line într-o rețea de
computere, publicitate prin bannere, servicii
de management al personalului angajat în
publicitate, distribuția publicității pentru terți prin
intermediul unei rețele on-line de comunicații
pe Internet, furnizarea unui ghid de publicitate
online în care se poate căuta, care să
includă bunurile și serviciile altor furnizori on-
line pe internet, publicitatea serviciilor altor
furnizori, care să permită clienților să vadă

și să compare serviciile furnizorilor respectivi,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
distribuție de reclame şi anunțuri comerciale,
plasarea de reclame, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
actualizarea materialelor publicitare, servicii de
informatii referitoare la publicitate, compilarea
și sistematizarea de informații în baze de date
computerizate, marketing pentru evenimente,
colectarea de informații referitoare la publicitate,
organizarea și desfășurarea de evenimente
publicitare, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizarea gestionării afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de relații cu
publicul, servicii de abonamente la servicii
de telecomunicații pentru terți, gestionarea
fișierelor computerizate, optimizarea traficului
pe site-uri web, promovarea competițiilor și a
evenimentelor sportive.
38. Servicii de telecomunicatii, servicii de
agenții de știri (transmitere de știri), transmitere
electronică de știri, transmiterea de știri și
actualităţi, transmitere de informații on-line,
servicii de comunicații pentru transmiterea
de informații, servicii de comunicații prin
computer pentru transmiterea de informații,
furnizare accesului la portaluri pe Internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
Internet, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul platformelor și portalurilor
de Internet, furnizare de acces la platforme
și portaluri pe Internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, servicii
de telecomunicații furnizate prin platforme
și portaluri de pe Internet și alte medii,
furnizarea accesului la conținut multimedia
on-line, furnizare accesului la date prin
Internet, furnizarea accesului la informații prin
Internet, furnizarea accesului la platforme de
pe Internet, închirierea timpului de acces
la site-uri web (isp's), furnizarea accesului
și închirierea timpului de acces la rețelele
de computere, închirierea timpului de acces
la rețele globale de computere, închirierea
timpului de acces la un server de baze
de date, închirierea timpului de acces la o
bază de date computerizată, comunicații prin
terminale de computer, furnizarea de forumuri
on-line, furnizarea accesului la baze de date,
servicii de teleconferințe și videoconferințe,
servicii de mesaje electronice, transmisiuni
de informații prin intermediul televiziunii,
comunicarea de informații prin intermediul
televiziunii, transmisiune in timp real (streaming)
de televiziune prin Internet, transmisiune de
programe de televiziune, transmisiune de radio
şi televiziune interactive, furnizarea accesului
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TV prin protocol Internet, servicii de transmisie
referitoare la televiziune prin protocol Internet.
41. Servicii de divertisment, publicarea on-
line a cărților și jurnalelor/ziarelor electronice,
activități sportive și culturale, servicii de
editare computerizată, furnizarea de publicații
electronice online, nedescărcabile, informaţii
despre divertisment, informaţii despre recreere,
instruire, redactare de texte, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, servicii de reporteri de știri, furnizare
de informații referitoare la sport, furnizare de știri
referitoare la sport, instruire în sporturi, servicii
educaționale în domeniul sportului, educație,
divertisment și sport, servicii de divertisment în
domeniul sportului, Furnizarea de divertisment
sportiv prin intermediul unui site web, servicii
de reporter de ştiri, servicii pentru publicarea
de buletine informative, furnizarea de informații
despre divertisment, producția de filme în
studiouri, producția de filme video și DVD,
producție și închiriere de filme pe bandă video,
divertisment TV, divertisment difuzat prin IP-TV,
producție de evenimente sportive, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de studio de înregistrări
pentru filme, servicii de studio de înregistrări
pentru televiziune.
42. Găzduire portaluri web, design de portal
web, designul și dezvoltarea paginilor web pe
internet, programare de software pentru portaluri
de internet, camere de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, actualizarea paginilor
de internet, furnizare de motoare de căutare
pentru internet, servicii de design de site-
uri web de Internet, crearea de site-uri web
de internet, programare de software pentru
platforme Internet, găzduirea de platforme de
comunicații pe internet, găzduirea de conținut
digital pe Internet, întreținere de software pentru
accesul la internet, design de pagini web în
scopuri publicitare, instalare de software pentru
accesul la internet, găzduirea de spațiu de
memorie pe internet, găzduirea site-urilor de
computer (site-uri web), furnizare de spațiu
pe Internet pentru webloguri, închiriere de
software pentru acces la Internet, programarea
de computer pentru internet, găzduire de site-
uri web pe Internet, dezvoltarea de soluții
software pentru furnizorii de Internet și utilizatorii
de Internet, compilare de pagini web pentru
Internet, găzduire de platforme pe Internet,
designul și întreținerea de site-uri web pentru
terți, furnizare de servicii de aplicații informatice
(ASP), și anume găzduire de aplicații software de

computer ale terților, furnizare de acces temporar
la software de computer, nedescărcabil, pentru
crearea și publicarea de jurnale și bloguri online,
platformă ca serviciu (PaaS), servicii interactive
de găzduire care permit utilizatorului să publice
și să distribuie propriul său conținut și imagini
online, servicii de stocare și de backup al datelor
electronice, găzduirea de conținut multimedia
pentru terți, găzduirea de facilități on-line pentru
desfășurarea de discuții interactive, găzduire de
pagini web personalizate, software-ul ca serviciu
(SaaS), inginerie de software, închiriere și
întreținere de software de computer, actualizarea
software-ului de computer, furnizor de servicii de
aplicații (ASP), și anume, găzduirea de aplicații
software de computer ale terților, închiriere
de software de operare pentru rețele de
computere și servere, închiriere de software de
aplicație, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, servicii de
personalizare de software, furnizarea utilizării
temporare de software de operare online,
nedescărcabil, pentru rețele de calculatoare
și servere, închiriere de software de operare
pentru accesarea și folosirea unei rețele de
cloud computing, furnizarea utilizării temporare
a unui software nedescărcabil, pentru a
permite distribuirea de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, gestionare de
pagini web ale terților, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru accesarea și
folosirea unei reţele de cloud computing.

───────

(210) M 2017 07844
(151) 04/12/2017
(732) CONSTANTIN DOBRE, STR.

FERICIRII NR. 14A, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ROMANIA

(540)
LaCoste

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

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

───────

(210) M 2017 07845
(151) 04/12/2017
(732) CHEMTECH SRL, BD.

ALEXANDRU OBREGIA NR.
37, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NATURIO

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2017 07846
(151) 04/12/2017
(732) ASOCIAŢIA SUPORTERILOR

SOCIOS , STR. CIURCHI NR.
2, BL. D1, SC. D, AP. 4, ET. 2,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

CLUB DE FOTBAL
POLITEHNICA IASI

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 24.01.03;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, pensule, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2017 07847
(151) 04/12/2017
(732) CHEMTECH SRL, BD.

ALEXANDRU OBREGIA NR.
37, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
AROMIA

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2017 07456
(151) 18/11/2015
(732) Philip Morris Brands Sarl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
ADVANCE

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun pentru
rulat propriile ţigarete, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus, produse
substituibile tutunului (nu în scop medical),
ţigarete electronice, produse de tutun în scopul
de a fi încălzite, dispozitive electronice şi piesele
acestora pentru a încălzi ţigarete sau tutun
în vederea eliberării aerosolului cu conţinut de
nicotină pentru inhalare, soluţii de nicotină lichidă
pentru utilizare în ţigaretele electronice, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, tabachere,
cutii pentru ţigarete, scrumiere, pipe, aparate
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete,
chibrituri.

───────
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