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Cereri Mărci publicate în 12/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05395 05/09/2017 U.D.P. - Distributie Papetarie

S.R.L.
ROUPA

2 M 2017 05680 05/09/2017 MARIA IONESCU-
CĂPITĂNESCU

MARIANA IONESCU
CĂPITĂNESCU

3 M 2017 05681 05/09/2017 IOAN ISTRATE ALPIN

4 M 2017 05682 05/09/2017 PROFTAXI DISPECERAT SRL P PROF TAXI

5 M 2017 05683 05/09/2017 S.C. MINI-FARM M MINIFARM - FARMACIA
DOBROGEANĂ

6 M 2017 05684 05/09/2017 S.C. APEMIN TUSNAD Tuşnad apă minerală naturală
DE LA MUNTE PURITATE
VULCANICĂ

7 M 2017 05685 05/09/2017 S.C. ALCAM INTERNATIONAL slypo

8 M 2017 05686 05/09/2017 S.C. APEMIN TUSNAD PURITATE VULCANICĂ

9 M 2017 05687 05/09/2017 SC BIOFARM SA MĂNÂNCI ROMÂNEŞTE, IEI
TRIFERMENT!

10 M 2017 05688 05/09/2017 SC BIOFARM SA MĂNÂNCI ROMÂNEŞTE. TE
TRATEZI ROMÂNEŞTE.

11 M 2017 05689 05/09/2017 DANTE STEIN R RE:START ROMÂNIA

12 M 2017 05690 05/09/2017 IONUŢ FILIMON eMAGIK

13 M 2017 05691 05/09/2017 ALIS PRINT alisprint

14 M 2017 05692 05/09/2017 RADIO GUERRILLA SRL STARE DE BRIZĂ

15 M 2017 05693 05/09/2017 H.P.A COMPETITIVE
SECURITY SRL

H.P.A COMPETITIVE
SECURITY

16 M 2017 05694 05/09/2017 ECO TREE GROUP SRL-D ECOTREE Recycle today for a
better tomorrow

17 M 2017 05695 05/09/2017 DEVMIND SRL-D devmind

18 M 2017 05696 05/09/2017 SC DANONE PDPA SRL Sănătos De mic

19 M 2017 05697 05/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA Prieten Vechi

20 M 2017 05698 05/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA CORA TRADIȚIA GUSTULUI

21 M 2017 05699 05/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA cora TRADIȚIA GUSTULUI

22 M 2017 05700 05/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA cora

23 M 2017 05701 05/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA NATURE bio

24 M 2017 05702 05/09/2017 SC PRO TV S.R.L.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05703 05/09/2017 COSTEA CALIN GABRIEL ARAD POOL PARTY

26 M 2017 05704 05/09/2017 SC LYNX SECURITY EXPERT
SRL

LYNX SECURITY EXPERT

27 M 2017 05705 05/09/2017 DHM PRINTING &
ADVERTISING SRL

Jeans for Dreams

28 M 2017 05707 05/09/2017 SC MIZAR SECURITY
MANAGEMENT SRL

MIZAR SECURITY
MANAGEMENT M S M

29 M 2017 05708 05/09/2017 SC ALCOR PRO SECURITY
SRL

ALCOR PRO SECURITY

30 M 2017 05709 05/09/2017 SC MINET SA IZOMIN

31 M 2017 05710 05/09/2017 SC DOBRE & FIII SRL Happy Baker

32 M 2017 05711 05/09/2017 OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Opera cu Mască și fără Mască

33 M 2017 05713 05/09/2017 MANDACHI STEFAN VALENTIN BUM BUM BOX
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(210) M 2017 05395
(151) 05/09/2017
(732) U.D.P. - Distributie Papetarie

S.R.L., STR. TURTURELELOR
NR. 48, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. ION
BREZOIANU NR. 27, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROUPA
(591) Culori revendicate:negru, roșu,

galben, albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
09.01.08; 24.17.05; 26.13.25;
27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05680
(151) 05/09/2017
(732) MARIA IONESCU-

CĂPITĂNESCU, STR.
VIITORULUI NR. 4, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
LADANYI-consilier în proprietate
industrială, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(540)
MARIANA IONESCU

CĂPITĂNESCU
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05681
(151) 05/09/2017
(732) IOAN ISTRATE, BD-UL LUCIAN

BLAGA NR. 32, SEBEŞ,
ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
LADANYI-consilier în proprietate
industrială, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(540)
ALPIN

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

36. Asigurări, afaceri financiare,afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/09/2017

(210) M 2017 05682
(151) 05/09/2017
(732) PROFTAXI DISPECERAT

SRL, STR. JUSTIŢIEI NR.
10-12, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

P PROF TAXI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.04.18

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05683
(151) 05/09/2017
(732) S.C. MINI-FARM, STR.

REPUBLICII NR. 85, BL. A1, SC.
A, AP. 1, JUDEŢUL TULCEA,
LOC. BABADAG, ROMANIA

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

(540)

M MINIFARM - FARMACIA
DOBROGEANĂ

(591) Culori revendicate:alb, verde,
portocaliu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
26.01.18; 26.01.15; 26.07.25;
02.01.01; 02.01.23

(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, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, (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).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05684
(151) 05/09/2017
(732) S.C. APEMIN TUSNAD,

STR. GĂRII NR. 599/C, JUD.
HARGHITA, SAT. TUŞNADU NOU
, COM. TUŞNAD, ROMANIA

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

(540)

Tuşnad apă minerală
naturală DE LA MUNTE
PURITATE VULCANICĂ

(591) Culori revendicate:ALBASTRU
ÎNCHIS, ALBASTRU DESCHIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.08; 06.01.02;
06.01.04; 05.01.16

(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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05685
(151) 05/09/2017
(732) S.C. ALCAM INTERNATIONAL

, STR. TOMIS NR. 6, BL. H4,
PARTER, AP. 2, CAMERA
2, SECTOR 3, 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)

slypo
(591) Culori revendicate:639C, 032C

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.03; 27.05.08; 27.05.17;
02.01.17; 02.01.23

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din
lemn, plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş,
os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).
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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05686
(151) 05/09/2017
(732) S.C. APEMIN TUSNAD,

STR. GĂRII NR. 599/C, JUD.
HARGHITA, SAT. TUŞNADU NOU
, COM. TUŞNAD, ROMANIA

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

(540)
PURITATE VULCANICĂ

(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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05687
(151) 05/09/2017
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)
MĂNÂNCI ROMÂNEŞTE,

IEI TRIFERMENT!
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice destinate
prevenţiei sau tratării tulburărilor digestive,
de cauză patologică sau non-patologică,
asociate incapacităţii de efort digestiv a
organismului, unui exces alimentar sau
altor factori de risc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele farmaceutice
pentru prevenţia sau tratarea tulburărilor de
natură digestivă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05688
(151) 05/09/2017
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)
MĂNÂNCI ROMÂNEŞTE.

TE TRATEZI ROMÂNEŞTE.
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
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5. Produse farmaceutice destinate
prevenţiei sau tratării tulburărilor digestive,
de cauză patologică sau non-patologică,
asociate incapacităţii de efort digestiv a
organismului, unui exces alimentar sau
altor factori de risc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele farmaceutice
pentru prevenţia sau tratarea tulburărilor de
natură digestivă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05689
(151) 05/09/2017
(732) DANTE STEIN , STR.

GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
NR. 33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII IP
S.R.L., BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ARIPA DE VEST, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

R RE:START ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:ALBASTRU,

ROŞU

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.12;
24.17.01; 24.17.02; 26.01.22

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

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05690
(151) 05/09/2017
(732) IONUŢ FILIMON, STR. PLEVNEI

NR. 2, BL. I+D, SC. 1, ET. 3, AP.
16, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
ROMANIA

(540)

eMAGIK
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.08; 27.05.09; 24.09.02

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05691
(151) 05/09/2017
(732) ALIS PRINT, STR. ŞOSEAUA

ŞTEFAN CEL MARE NR. 15,
BL. 15, SCARA H, ET. 7, AP.
21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

alisprint
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.04.18; 26.15.09

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

35. Comert şi servicii de informare
a consumatorilor, Servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de
informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, servicii de comenzi online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie.
37. Reparare și întreținere de instalații
electronice, reparare și întreținere de
aparate multimedia, servicii de diagnostic
de întreținere pentru imprimantele de
calculator, re-umplerea cartușelor cu toner
sau cerneală, reparare și întreținere de
imprimante 3D, reîncărcarea cu cerneală a
casetelor pentru imprimante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05692
(151) 05/09/2017
(732) RADIO GUERRILLA SRL, STR.

CALEA MOŞILOR NR. 213
CAMERA 1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2,
AP. 20, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, *

(540)
STARE DE BRIZĂ

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

9. Cd-uri cu muzica, cd-uri audio, dvd-uri,
suporturi digitale de înregistrare, publicaţii
electronice descărcabile, software, aplicatii
software, programe pentru jocuri pe
calculator, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de stocare a datelor,
desene animate, fişiere cu muzica
descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile, casti audio,
radiouri, tonomate muzicale.
16. Publicaţii, produse de imprimerie, cărţi,
fotografii, articole de papetărie şi articole
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru desen şi pentru
artişti, pensule, foi, folii şi pungi din material
plastic pentru împachetare şi ambalare,
cărţi de vizită, afişe, albume, panouri
publicitare din hârtie sau carton, invitaţii,
calendare, felicitări, postere.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, cronică publicitară,
publicitate radiofonică, publicitate
televizată, producţie de reclame radio
sau/şi reclame de televiziune, scriere şi
publicare de texte publicitare, servicii de
editare de texte publicitare, marketing,
servicii de afisaj publicitar, studii de piaţă,
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realizare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, furnizare de spaţii publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, organizare de
evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizarea
de prezentari de moda în scop
promotional, relaţii publice, servicii de
revista presei, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi
de televiziune, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, administraţie comercială, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (exceptînd transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cît mai comod, servicii
de comerţ, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio, difuzare de programe
şi emisiuni de televiziune, transmisie
radio, transmisii radiofonice, transmisii de
televiziune, difuzare radiofonica de muzică,
informaţii şi divertisment, transmisia
asistată de computer a mesajelor,
sunetelor şi imaginilor, transmisie tv prin
internet, servicii de radiodifuziune prin
internet, transmisie continuă (streaming)
de materiale audio pe internet, servicii
ale agentiilor de presă (transmitere de
ştiri), furnizarea accesului la canale
de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, difuzarea de muzica,
închirierea de instalaţii şi echipamente
de telecomunicaţii, furnizarea de forumuri
online.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţie
de programe de televiziune, producţie

de emisiuni de televiziune, servicii ale
studiourilor de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producţie de
evenimente sportive pentru televiziune,
servicii de divertisment televizat, servicii de
înregistrari audio, de filme şi de televiziune,
montaj de programe de televiziune, servicii
privind ghidul programelor de televiziune,
stabilirea (planificarea) grilei de programe
pentru televiziune, închiriere de decoruri,
găzduire şi organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la
televiziune şi radio, servicii de reporteri
de ştiri, subtitrare, producţie de filme, cu
excepţia filmelor publicitare, prezentare de
filme cinematografice, servicii oferite de un
cinematograf, prezentare de seriale şi filme
de televiziune, producţie de divertisment
sub formă de seriale de televiziune,
cronica de film şi de teatru, organizare de
concerte, servicii de disc jockey, servicii
de discoteca, cluburi de noapte, producţie
de programe de radio, producţia de
emisiuni de radio, realizare şi editare de
programe şi emisiuni de radio, prezentarea
de emisiuni de radio, stabilirea grilei
de programe de radio, teatru radiofonic,
servicii de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment muzical, montaj de
programe radiofonice, productii de film,
televiziune şi radio, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune,
producţie de efecte speciale pentru radio,
producţie de evenimente sportive pentru
radio, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, organizare de expoziţii
în scopuri culturale sau educationale,
organizare de evenimente în scopuri
culturale, sportive sau de divertisment,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de jocuri şi concursuri
(divertisment), planificarea petrecerilor
(distracţii), prezentarea de reprezentaţii
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live, producerea spectacolelor, producţii
de teatru, producţia de muzica, furnizarea
de publicaţii electronice, nedescarcabile,
scrierea şi publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, servicii fotografice,
informaţii în materie de divertisment,
informaţii în materie de recreere
(divertisment), informaţii în materie de
educaţie, organizarea de parade de
moda pentru amuzament, organizarea
de concursuri de frumuseţe, servicii de
înregistrare în studio, servicii de orchestra,
producţia de înregistrari audio, închirierea
de înregistrari de sunete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05693
(151) 05/09/2017
(732) H.P.A COMPETITIVE SECURITY

SRL, STR. NEGOIU NR.2,
CAMERA 1, JUDEȚUL TIMIȘ,
COMUNA GHIRODA, ROMANIA

(540)

H.P.A COMPETITIVE
SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.01.01;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.12;
27.05.24

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

45. Pază și protecție prin societăți
specializate (servicii juridice, servicii de
securitate pentru protecția bunurilor și

persoanelor, servicii personale și sociale
oferite de terți)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05694
(151) 05/09/2017
(732) ECO TREE GROUP SRL-D, STR.

ANTIAERIANA NR. 113, BL.
A1, SC. 7, AP. 99, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 14051, ROMANIA

(540)

ECOTREE Recycle today
for a better tomorrow

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
albastru deschis, negru, gri, maro,
mov, verde deschis, verde închis

(531) Clasificare Viena: 05.01.16;
24.15.11; 26.11.06; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.15

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

9. Software de calculator (programe).
12. Vehicule pentru colectarea deșeurilor.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
37. Colectarea de deșeuri (curățarea
gunoaielor).
39. Servicii de colectare a deșeurilor
menajere (transport), colectare și transport
de deșeuri electronice, colectare de deșeuri
comerciale (transport), colectare de deșeuri
industriale (transport).
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42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05695
(151) 05/09/2017
(732) DEVMIND SRL-D, STR. DRUMUL

BACRIULUI NR. 29-31, BL. 1,
SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

devmind
(531) Clasificare Viena: 24.17.07;

27.05.01; 27.05.12

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

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 05696
(151) 05/09/2017
(732) SC DANONE PDPA SRL,

STR. NICOLAE CÂNEA NR.
96, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

Sănătos De mic
(591) Culori revendicate:roșu, alb,

portocaliu, albastru, verde, mov

(531) Clasificare Viena: 19.03.01;
26.13.01; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.08; 27.05.11; 27.05.13;
27.01.09

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

29. Produse lactate, în principal produse
din lapte obținute prin intermediul culturilor
lactice, produse fermentate din lapte,
iaurturi, băuturi pe bază de iaurturi, brânză
albă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05697
(151) 05/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Prieten Vechi
(591) Culori revendicate:alb, gri, negru,

roz, roșu, galben

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.03.19; 25.01.19; 25.05.02;
26.13.01; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri dulci, vinuri rose, vinuri
pentru gătit, vin de fructe, vin de struguri,
vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri
spumante naturale, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, băuturi care conțin
vin, băuturi pe bază de vin, vinuri cu
indicație geografică protejată, vinuri cu
denumire de origine protejată.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale

și de expoziții comerciale, comerț și
servicii de informare a consumatorilor,
comerț cu amănuntul și cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, pregătirea și
distribuirea reclamelor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata, organizare
de promoții prin mijloace audiovizuale,
campanii de marketing, dezvoltare si
organizare de campanii promoționale,
publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05698
(151) 05/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352, ROMANIA

(540)
CORA TRADIȚIA GUSTULUI

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

29. Tocană instant, roșii decojite, roșii
conservate, roșii, preparate, roșii în
conserve, concentrat de roșii, suc de roșii
pentru gătit, fasole conservată, conserve de
fasole, sos de fasole, fasole în conservă,
fasole roșie cu ardei iute, fasole cu
carne de porc la conservă, brânzeturi,
brânză prelucrată, brânză rasă, brânză
topită, brânză scursă, brânză tartinabilă,
brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
creme de brânză, sosuri de brânză,
amestecuri de brânză, brânzeturi proaspete
nematurate, brânză cu pastă moale,
cașcaval, cașcaval afumat, carne de porc,
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la conservă, conserve de carne de pasăre,
conserve de carne, băuturi pe bază de
produse lactate, caș, iaurt, iaurt de băut,
produse lactate, lapte, mix de brânzeturi,
tobă, sosuri pe bază de lactate, ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
ciuperci conservate, ciuperci, preparate,
dovlecei (legume conservate), extracte
din legume pentru gătit (sucuri), fructe
în conservă, legume conservate, legume
în conservă, legume decojite, legume
gătite, legume în saramură, leguminoase
conservate, mazăre conservată, prune
conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) conservate,
tocană pe bază de carne și legume, vinete
preparate, varză preparată, concentrate
(bulion).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
și preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată
comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață,
zarzavaturi conservate (condimente),
sosuri conservate.
32. Sucuri, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de portocale, suc de fructe
concentrat, suc de pepene verde, sucuri
de legume (băuturi), sucuri de fructe
gazoase, băuturi pe bază de suc de mere,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
nealcoolice cu suc de legume, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, amestec de
sucuri de fructe, concentrate de sucuri
de fructe, băuturi cu suc de portocale,
suc concentrat de lămâi verzi, băuturi
cu suc de struguri, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat

de fructe (băuturi nealcoolice), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, comerț şi
servicii de informare a consumatorilor,
comerț cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, pregătirea şi
distribuirea reclamelor, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, organizare
de promoții prin mijloace audiovizuale,
campanii de marketing, dezvoltare şi
organizare de campanii promoționale,
publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasele 29, 30 și 32.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05699
(151) 05/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

cora TRADIȚIA GUSTULUI
(591) Culori revendicate:vișiniu, roșu, gri

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13

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

29. Tocană instant, roșii decojite, roșii
conservate, roșii, preparate, roșii în
conserve, concentrat de roșii, suc de roșii
pentru gătit, fasole conservată, conserve de
fasole, sos de fasole, fasole în conservă,
fasole roșie cu ardei iute, fasole cu
carne de porc la conservă, brânzeturi,
brânză prelucrată, brânză rasă, brânză
topită, brânză scursă, brânză tartinabilă,
brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
creme de brânză, sosuri de brânză,
amestecuri de brânză, brânzeturi proaspete
nematurate, brânză cu pastă moale,
cașcaval, cașcaval afumat, carne de porc,
la conservă, conserve de carne de pasăre,
conserve de carne, băuturi pe bază de
produse lactate, caș, iaurt, iaurt de băut,
produse lactate, lapte, mix de brânzeturi,

tobă, sosuri pe bază de lactate, ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
ciuperci conservate, ciuperci, preparate,
dovlecei (legume conservate), extracte
din legume pentru gătit (sucuri), fructe
în conservă, legume conservate, legume
în conservă, legume decojite, legume
gătite, legume în saramură, leguminoase
conservate, mazăre conservată, prune
conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) conservate,
tocană pe bază de carne și legume, vinete
preparate, varză preparată, concentrate
(bulion).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
și preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată
comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, mustar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață,
zarzavaturi conservate (condimente),
sosuri conservate.
32. Sucuri, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de portocale, suc de fructe
concentrat, suc de pepene verde, sucuri
de legume (băuturi), sucuri de fructe
gazoase, băuturi pe bază de suc de mere,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
nealcoolice cu suc de legume, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, amestec de
sucuri de fructe, concentrate de sucuri
de fructe, băuturi cu suc de portocale,
suc concentrat de lămâi verzi, băuturi
cu suc de struguri, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume.
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35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, comerț şi
servicii de informare a consumatorilor,
comerț cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, pregătirea şi
distribuirea reclamelor, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, organizare
de promoții prin mijloace audiovizuale,
campanii de marketing, dezvoltare şi
organizare de campanii promoționale,
publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasele 29, 30 și 32.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05700
(151) 05/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

cora
(591) Culori revendicate:ROŞU,

ALBASTRU

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.01.18

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii, răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călire
şi sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale
tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse pentru toaletă, preparate
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului,
produse nemedicinale de îngrijire pentru
bebeluşi, detergenţi pentru curăţarea
automobilelor, săpunuri şi geluri, săpunuri,
săpun industrial, preparate pentru baie,
preparate pentru spălare.
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
produse igienice pentru medicină,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi şi materiale pentru
pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, erbicide.
7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
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acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
16. Obiecte de arta şi figurine din hârtie şi
carton şi machete arhitectonice, materiale
decorative din hârtie, precum funde şi
panglici, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic, hârtie şi carton, produse
din hârtie de unică folosinţă, figuri din
hârtie, figurine din carton, reprezentări
grafice (tipărituri), echipament pentru arte,
meşteşuguri şi de modelare precum,
pensule, creioane, carioci şi acuarele,
cutii din carton, cutii pliabile din carton,
hârtie de împachetat decorativă, hârtie
pentru băcănii, hârtie pentru ambalare şi
împachetare, pungi de congelator, pungi de
hârtie, pungi cu mânere, pungi [învelitoare,
săculeţe] de ambalaj din hârtie sau
material plastic, pungi universale de plastic,
şerveţele din hârtie, articole de papetărie
pentru cadouri, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, articole de papetărie,
confecţionate din hârtie, calendare tipărite,
hârtie cu antet, mape (papetărie), role
de hârtie pentru case de marcat, afişe
publicitare din hârtie sau carton, agende,
postere din hârtie, pliante, batiste de hârtie,
bannere din hârtie.
18. Intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale
acestora.
20. Mobile, oglinzi, rame, plută, trestie,
stuf, rachită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice, mobilă şi mobilier,
mobilier pentru camping, mobilier metalic şi
mobilier pentru camping.

21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nu din materiale preţioase sau
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, materiale
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, materiale de umplutură (cu
excepţia cauciucului sau a materialelor
plastice), materiale textile fibroase brute.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, produse
din carne preparate, şuncă, jambon,
pastramă, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, gemuri din fructe,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile, brânzeturi, brânzeturi
proaspete, mix de brânzeturi, băuturi
pe bază de produse lactate, produse
lactate tartinabile, deserturi şi preparate
din produse lactate, sosuri pe bază de
lactate, deserturi reci din produse lactate,
produse tartinabile lactate cu conţinut redus
de grăsimi, frişcă pentru cafea constând
în produse lactate, unt, preparate din
unt, cremă de unt, amestecuri pe bază
de unt, unt sărat, ouă şi produse din
ouă, mâncăruri preparate care conţin ouă,
creme de întins pe pâine care conţin
în principal ouă, cremă tartinabilă din
fructe, măsline conservate, măsline uscate,
seminţe comestibile, seminţe preparate,
batoane pe bază de nuci şi seminţe,
batoane organice pe bază de nuci şi
seminţe, migdale, curmale, băuturi din soia,
fructe deshidratate, iaurt, iaurt de băut, iaurt
de soia, deserturi din iaurt, iaurturi de băut,
băuturi pe bază de iaurt, năut preparat,
supe şi baze de supă, extracte din carne,
pate de ficat, concentrat de roşii, fasole cu
carne de porc la conservă, fructe congelate,
gogoşi, murături mixte, mazăre conservată.
30. Alimente semipreparate şi snack-
uri, sare, mirodenii, arome şi condimente,
batoane de cereale şi batoane energizante,
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produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi, făină, făină de grâu,
amestecuri de făină, făină de cereale,
chipsuri pe bază de făină, mâncăruri pe
bază de făină, făină de grâu de uz
alimentar, produse de patiserie din făină
de grâu, produse de cofetărie pe bază
de făină, produse de patiserie, produse
de patiserie respectiv, prăjituri, tarte şi
biscuiţi, biscuiţi, dulciuri, dulciuri sub formă
de batoane, îndulcitori (naturali) sub formă
de granule, paste preparate, paste făinoase
alimentare, paste pentru supe, scoici din
paste, paste din grâu integral, paste care
conţin ouă, alimente din paste făinoase
uscate, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, spaghete, orez, orez
integral, biscuiţi de orez, făină de orez,
chipsuri de orez, fulgi de orez, fulgi de orez
natural, produse alimentare fabricate din
orez, zahăr brun, făină de secară, pâine
de secară, griş, griş de porumb, preparate
din cereale care conţin tărâţe, preparate
din tărâţe pentru consum uman, preparate
din cereale care conţin tărâţe de ovăz,
cacao, produse din cacao, preparate pe
bază de cacao, alimente pe bază de cacao,
pudră de cacao, extracte de cacao pentru
consum uman, alimente care conţin cacao,
cacao prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură, pâine integrală, chipsuri
integrale de grâu, mălai, ciocolată, dulciuri
din ciocolată, batoane cu muslii, muslii,
ravioli, paste făinoase umplute, cafea,
cafea măcinată, oţet, sosuri, cereale, tarte,
fursecuri, cafea solubilă, boabe de cafea,
pulpă de legume sosuri - alimente, siropuri,
sirop de arţar, batoane de cereale, pişcoturi,
seminţe de în de uz culinar, ceaiuri, ceaiuri
de fructe, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori
ai acestora, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, seminţe procesate,
amidon şi produsele acestora, preparate
coapte şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole,
aluaturi şi amestecuri din acestea.

31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ, produse alimentare
şi hrană pentru animale, năut proaspăt,
seminţe de floarea-soarelui neprocesate,
hrişcă nepreparată, hrană pentru câini,
hrană pentru pisici, preparate pentru
hrana animalelor, hrană pentru animale de
companie, hrană la conservă pentru pisici,
hrană la conservă pentru câini.
32. Bere şi produse din bere, băuturi
nealcoolice, apă, apă cu arome, apă
de izvor, apă de masă, apă minerală
carbogazoasă, apă minerală, apă plata,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, sucuri, sucuri de legume
(băuturi), amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
nealcoolice care conţin sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi care constau în principal în sucuri de
fructe, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe şi sucuri de legume, băuturi pe
bază de suc de mere, cidru fără alcool,
nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
nealcoolice, băuturi din legume, siropuri
pentru băuturi, suc de rosii (băuturi), băuturi
pe bază de nuci şi de soia, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
vin, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vinuri
roze, vin roşu, vin alb, vin pentru gătit,
vin slab alcoolizat, vin de căpşuni, vin de
struguri, vin de fructe, vinuri de masă,
băuturi pe bază de vin, băutură alcoolică pe
bază de vin şi fructe, cidru, cidru dulce, cidru
sec.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare,
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închiriere spaţiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare şi a presei, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing
şi materiale promotionale, servicii de
asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, comert şi servicii
de informare a consumatorilor, comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuiri de materiale
tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale, servicii publicitare privind
vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing,
dezvoltare şi organizare de campanii
promoţionale, publicitate online, servicii de
comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, servicii oniline de
prelucrare de date, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasele 1, 3, 5, 8,
9, 16, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32 şi 33.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05701
(151) 05/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

NATURE bio
(591) Culori revendicate:verde, galben

(531) Clasificare Viena: 05.03.14;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.12

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

3. Produse pentru toaletă, preparate
pentru curățarea şi îngrijirea corpului,
produse de îngrijire nemedicinale pentru
bebeluși, servețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, șervețele impregnate
cu preparate de curăţare, șervețele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii,
loţiuni de curăţare.
29. Carne, peşte, păsări, vînat, produse
din carne preparate, șuncă, jambon,
pastramă, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, gemuri din fructe,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile, brânzeturi, brânzeturi
proaspete, mix de brânzeturi, băuturi
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pe bază de produse lactate, produse
lactate tartinabile, deserturi şi preparate
din produse lactate, sosuri pe bază de
lactate, deserturi reci din produse lactate,
produse tartinabile lactate cu conținut redus
de grăsimi, frișcă pentru cafea constând
în produse lactate, unt, preparate din
unt, cremă de unt, amestecuri pe bază
de unt, unt sărat, ouă şi produse din
ouă, mâncăruri preparate care conțin ouă,
creme de întins pe pâine care conțin
în principal ouă, cremă tartinabilă din
fructe, măsline conservate, măsline uscate,
seminţe comestibile (procesate), seminţe
preparate, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, batoane organice pe bază de
nuci şi seminţe, migdale, curmale, băuturi
din soia, fructe deshidratate, iaurt, iaurt
de băut, iaurt de soia, deserturi din iaurt,
iaurturi de băut, băuturi pe bază de iaurt,
năut preparat.
30. Făină, făină de grâu, amestecuri de
făină, făină de cereale, chipsuri pe bază
de făină, mâncăruri pe bază de făină,
făină de grâu de uz alimentar, produse
de patiserie din făină de grâu, produse
de cofetărie pe bază de făină, produse
de patiserie, produse de patiserie, prăjituri,
tarte şi biscuiti (prăjiturele), biscuiți, dulciuri,
dulciuri sub formă de batoane, îndulcitori
(naturali) sub formă de granule, paste
preparate, paste făinoase alimentare, paste
pentru supe, scoici din paste, paste din grâu
integral, paste care conțin ouă, alimente din
paste făinoase uscate, mâncăruri preparate
în special pe bază de paste, spaghete,
orez, orez integral, biscuiți de orez, făină
de orez, chipsuri de orez, fulgi de orez,
fulgi de orez natural, produse alimentare
fabricate din orez, zahăr brun, făină de
secară, pâine de secară, griș, griș de
porumb, preparate din cereale care conțin
tărâțe, preparate din tărâțe pentru consum
uman, preparate din cereale care conțin
tărâțe de ovăz, cacao, produse din cacao,
preparate pe bază de cacao, alimente pe

bază de cacao, pudră de cacao, extracte
de cacao pentru consum uman, alimente
care conțin cacao, cacao (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură),
pâine integrală, chipsuri integrale de grâu,
mălai, ciocolată, dulciuri din ciocolată,
batoane cu musli, musli, ravioli, paste
făinoase umplute, cafea, cafea măcinată,
oţet, sosuri, cereale, tărâțe, fursecuri, cafea
solubilă, boabe de cafea, pulpă de legume
(sosuri - alimente), siropuri, sirop de arțar,
batoane de cereale, pișcoturi, seminţe
de in de uz culinar, ceaiuri, ceaiuri de
fructe, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori
ai acestora, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ, produse alimentare
şi hrană pentru animale, năut proaspăt,
seminţe de floarea-soarelui (neprocesate),
hrișcă nepreparată, hrană pentru câini,
hrană pentru pisici, preparate pentru
hrană animalelor, hrană pentru animale de
companie, hrană la conservă pentru pisici,
hrană la conservă pentru câini.
32. Băuturi nealcoolice, apă, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă,
apă minerală carbogazoasă, apă minerală,
apă plată, apă potabilă, apă potabilă cu
vitamine, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri de
legume (băuturi), amestec de sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi constănd dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi pe bază de suc de mere, cidru
fără alcool, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi nealcoolice, băuturi din legume,
siropuri pentru băuturi, suc de roșii, băuturi
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pe bază de nuci şi de soia, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, comerț şi
servicii de informare a consumatorilor,
comerț cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, pregatirea şi
distribuirea reclamelor, servicii de vânzare
cu amanuntul şi cu ridicata, organizare
de promoții prin mijloace audiovizuale,
campanii de marketing, dezvoltare şi
organizare de campanii promoționale,
publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, toate aceste servicii în legatura cu
produsele din clasele 3, 29, 30.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05702
(151) 05/09/2017
(732) SC PRO TV S.R.L.,

B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU,NR.105,PARTER,CAMERA
101,SECTORUL
2,BUCURESTI;ROMANIA,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.,
STR.BARBU VĂCĂRESCU
NR.201, CLĂDIREA
GLOBALWORTH TOWER,
ET.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:albastru,
galben, roșu, gri închis, gri deschis

(531) Clasificare Viena: 03.07.01;
03.07.16; 03.07.24; 24.05.01;
24.07.23; 27.05.01; 29.01.15

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

14. Bijuterii, broșe (bijuterii) și insigne
produse din sau placate cu metale
prețioase.
16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri.
26. Accesorii vestimentare, respectiv
insigne, nu din metale prețioase.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar,
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respectiv punerea la dispoziția terților a
unor spații publicitare pentru promovarea
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicațiilor
online și offline, portalurilor și site-
urilor web, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
și emisiuni de radio și de televiziune, servicii
de forumuri de discuții pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni
de televiziune și programe radio, instruire,
activități sportive și culturale.
42. Creare și menținere site web și
pagini dedicate în rețelele de socializare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05703
(151) 05/09/2017
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, STR.

CALIMANESTI 7, BL. 29, AP. 28,
JUD ARAD, ARAD, AR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL - CONSILIER POPESCU
CODRUTA , STR. CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 300629,
AR, ROMANIA

(540)
ARAD POOL PARTY

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05704
(151) 05/09/2017
(732) SC LYNX SECURITY EXPERT

SRL, STR. AURORA NR.
13, CAMERA 6, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(540)

LYNX SECURITY EXPERT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 27.05.12; 25.01.19;
25.01.19; 26.11.08

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05705
(151) 05/09/2017
(732) DHM PRINTING & ADVERTISING

SRL , STR. M. CIORANU NR. 6,
BL. 70, ET. 4, AP. 17, SECTOR 5,,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)

Jeans for Dreams
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
24.17.08; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.12; 29.01.01

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, colectare de fonduri şi
sponsorizare, colectare de fonduri de
binefacere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05707
(151) 05/09/2017
(732) SC MIZAR SECURITY

MANAGEMENT SRL, STR.
AURORA NR. 13, CAMERA 8,
JUD. ILFOV, PANTELIMON,
ROMANIA

(540)

MIZAR SECURITY
MANAGEMENT M S M

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
27.05.12; 27.05.17; 26.15.25;
25.01.19

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05708
(151) 05/09/2017
(732) SC ALCOR PRO SECURITY SRL,

STR. AURORA NR. 13, CAMERA
5, JUD. ILFOV, PANTELIMON,
ROMANIA

(540)

ALCOR PRO SECURITY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.12; 25.01.19

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05709
(151) 05/09/2017
(732) SC MINET SA, STR.

DEPOZITELOR NR. 12, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240380, ROMANIA

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

(540)
IZOMIN

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică neprelucrate sau semi-prelucrate şi
substituenți pentru toate 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).
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte produse pentru acoperirea podelelor,
tapete murale, cu excepţia celor din
material textil (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05710
(151) 05/09/2017
(732) SC DOBRE & FIII SRL, STR.

INTERIOARĂ NR. 3, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

Happy Baker
(591) Culori revendicate:verde,

portocaliu, albastru,galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 04.05.21; 02.09.04;
05.07.02

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

30. Zahăr, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, produse de patiserie congelate,
miere, sirop de melasă, praf de copt,
mirodenii.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05711
(151) 05/09/2017
(732) OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ

DIN CLUJ-NAPOCA, STR. PIAȚA
ȘTEFAN CEL MARE NR. 2-4,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400081, ROMANIA

(540)
Opera cu Mască și fără Mască
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05713
(151) 05/09/2017
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

BDUL. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 66, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, 720284, ROMANIA

(540)

BUM BUM BOX
(591) Culori revendicate:violet, roşu,

mov deschis

(531) Clasificare Viena: 02.09.14;
27.05.05; 27.05.21; 27.03.02;
27.05.01; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/05665, publicat în data de 

04.09.2017, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost 

publicată greşit, corect fiind  AVEM GRIJA DE ZAMBETUL TAU! 


