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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07549 05/12/2017 SC CESINOVA NET SRL facturone

2 M 2017 07744 05/12/2017 SOC. WOLF PROJECT
MANAGEMENT S.R.L.

WPM Smart Management

3 M 2017 07848 05/12/2017 SC LUX TAXI SRL info IAŞI

4 M 2017 07849 05/12/2017 FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU
MANAGEMENT AGRICOL

PROGRAMUL PORC CRESCUT
ROMÂNEŞTE

5 M 2017 07850 05/12/2017 SC TE-MA ROMANIA SRL TE-MA SET GALERIE
ALUMINIU ELEGANCE www.te-
ma.ro

6 M 2017 07851 05/12/2017 SC DYV MARKET AGENCY
SRL

Tradiţii din Cămară

7 M 2017 07852 05/12/2017 SHANGHAI YU FLY MILKY WAY
TECHNOLOGY CO., LTD.

YU FLY

8 M 2017 07853 05/12/2017 S.C. PROTECT PHONE S.R.L.-
D

PROTECTS

9 M 2017 07854 05/12/2017 MUMUSOKR CO., LTD., 601

10 M 2017 07855 05/12/2017 FELICIA POGURSKI

11 M 2017 07856 05/12/2017 FINERES EVENTS COMPANY
S.R.L.

Aristocrat Events MIOVENI

12 M 2017 07857 05/12/2017 SC OAMENI SI COMPANII SRL OAMENI ȘI INDUSTRII

13 M 2017 07858 05/12/2017 LABORATOIRES THEA THEA PHARMA

14 M 2017 07862 05/12/2017 S.C Amet Security S.R.L. AMET SECURITY

15 M 2017 07863 05/12/2017 AIRLINE OPERATIONS
CONSULTING SRL

N

16 M 2017 07864 05/12/2017 SC UNITED DEFENSE GROUP
SRL

UNITED DEFENSE GROUP

17 M 2017 07865 05/12/2017 SC IMMOCHAN IMOBILIARE
SRL

DRUMUL TABERELOR

18 M 2017 07866 05/12/2017 MIHAI ANDREI SARMASAN
LIGIA-SANDA STINCEL

Agra's

19 M 2017 07867 05/12/2017 ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB
HERMANNSTADT

FC HERMANNSTADT 2015

20 M 2017 07868 05/12/2017 MODERN FAMILY DIAT SRL-D nutriFit
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 07869 05/12/2017 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ

CLUBUL SPORTIV MINEREUL
BAIA MARE

M F.C. MINERUL BAIA MARE

22 M 2017 07870 05/12/2017 GLAM STYLE AVENUE SRL-D eL Erika Löw BEAUTY
CENTERS

23 M 2017 07871 05/12/2017 MARIN RALUCA-ALEXANDRA green grove

24 M 2017 07872 05/12/2017 S.C. ENSYCO RO S.R.L SERIES AT AQUATECHNICA

25 M 2017 07873 05/12/2017 S.C. DELICE INTERNATIONAL
S.R.L.

COFETARIILE DELICE

26 M 2017 07874 05/12/2017 S.C. DELICE INTERNATIONAL
S.R.L.

D

27 M 2017 07875 05/12/2017 RALUCA ALEXANDRA MARIN green grove

28 M 2017 07876 05/12/2017 Uniunea de Conferinte a Bisericii
Adventiste de Ziua a Saptea

Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea

29 M 2017 07877 05/12/2017 KARPATEN SCHATZE S.R.L. Donau

30 M 2017 07878 05/12/2017 DEUTEK S.A OSKAR SuperCuloare

31 M 2017 07879 05/12/2017 SC ADVERTIGO SRL CELE MAI BUNE FERESTRE

32 M 2017 07880 05/12/2017 MINET S.A. BICOFOAM

33 M 2017 07881 05/12/2017 FAMOUS PET ERL ROYAL PET SPA
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(210) M 2017 07549
(151) 05/12/2017
(732) SC CESINOVA NET SRL, SAT

STATIUNEA CLIMATERICA
SAMBATA NR. 510, JUDEŢUL
BRAŞOV, COMUNA SAMBATA DE
SUS, ROMANIA

(540)

facturone

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07744
(151) 05/12/2017
(732) SOC. WOLF PROJECT

MANAGEMENT S.R.L., STR.
REFRENULUI NR. 23, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WPM Smart Management

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.11; 03.01.08; 03.01.16

(591) Culori revendicate:alb, roz închis

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

37. Construcţii, reparaţii şi servicii de instalaţii.
───────

(210) M 2017 07848
(151) 05/12/2017
(732) SC LUX TAXI SRL, STR.

CRONICAR MUSTEA, NR.15-17,
DEMISOL, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(540)

info IAŞI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.03.15; 07.01.01;
07.01.18; 07.01.25

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

clase:
16. Tipărituri, ziare, reviste, broşuri, ziar
conţinând rapoarte despre evenimentele
curente, activităţile şi evenimentele economice
şi cultural-sociale, despre divertisment, şi
alte aspecte de interes pentru public,
cărţi, magazine, ghiduri, imprimate, calendare,
fotografii, fluturaşi, postere, pliante, articole de
birou, materiale publicitare (tipărituri), produse
de imprimerie şi tipografie (articole de papetărie).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi televiziune (programe şi generice de
radio şi televiziune), consultanţă în domeniul
mass-media.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea programelor
de calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea
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de pagini şi site-uri web, motoare de
căutare pe internet, crearea de site-uri de
socializare şi aplicaţii web, servicii de artă
grafică, videografică, servicii informatice şi
anume: găzduire facilităţi electronice pentru
terţi pentru organizarea şi desfăşurarea
discuţiilor interactive prin internet sau prin
alte reţele de comunicaţii, găzduire comunităţi
virtuale pentru ca utilizatorii să organizeze
grupuri, evenimente, participări la discuţii,
colectare de informaţii şi resurse, şi să se
angajeze în relaţionarea socială, de afaceri
şi comunitară, găzduire de conţinut online
digital, găzduire aplicaţii software de calculator
ale terţilor, găzduirea unui site web interactiv
şi unui program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii, conţinut
audio, animaţie, poze, imagini, text, informaţii
şi alte tipuri de conţinut, furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să caute,
să localizeze şi să comunice cu alţii prin reţelele
electronice de comunicaţii pentru realizarea de
sondaje şi anchete, servicii oferite de furnizorul
de servicii de aplicaţii (application service
provider services), furnizarea de informaţii de
la indici de căutare şi baze de date cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, grafice şi informaţii audiovizuale,
prin intermediul reţelelor globale de informaţii
computerizate sau altor reţele de comunicaţii.

───────

(210) M 2017 07849
(151) 05/12/2017
(732) FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU

MANAGEMENT AGRICOL, BD.
PIPERA NR. 1B, CLĂDIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)

PROGRAMUL PORC
CRESCUT ROMÂNEŞTE

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.18;
03.04.18; 03.04.26; 29.01.14; 24.07.23

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, roşu

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

29. Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, preparate din carne
sau în care predomină carnea.
31. Animale vii, hrană mixtă pentru animale,
nutreţ fortifiant, produse (nutreţuri) pentru
îngrăşarea animalelor.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare a clienţilor, organizarea de
lansări de produse (promovare), organizarea
de prezentări în scop mercantil şi sampling
(promovare), editări de informare şi/sau reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu caracter
tehnic şi/sau comercial, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 29 şi 31, a
produselor proprii şi a altor producători (cu
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excepţia transportului lor) prin diferite forme
de comerţ permiţând consumatorilor să le
aleagă, să le vadă şi să le cumpere comod,
comerţ on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale, organizarea
şi coordonarea de vânzari de animale, servicii
de import-export, analiza afacerilor comerciale,
analiza preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte comerciale,
administrarea afacerilor pentru punctele de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
planificarea şi organizarea de întâlniri de afaceri
comerciale.
41. Educaţie, organizare de întâlniri pe teme
de educaţie, instruiri, workshop-uri, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Ferme de animale (creşterea animalelor),
asistenţă medicală pentru animale, inseminarea
artificială a animalelor, consiliere cu privire la
creşterea şi hrănirea animalelor.

───────

(210) M 2017 07850
(151) 05/12/2017
(732) SC TE-MA ROMANIA SRL, B-DUL

TIMIŞOARA NR. 60-62, SECTOR 6,
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)

TE-MA SET GALERIE
ALUMINIU ELEGANCE

www.te-ma.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 25.01.13;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar galben.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07851
(151) 05/12/2017
(732) SC DYV MARKET AGENCY SRL,

COMUNA SLOBOZIA MOARA NR.
429, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, SAT
SLOBOZIA MOARA, ROMANIA

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

(540)

Tradiţii din Cămară

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15; 05.09.01; 05.09.12;
05.09.15; 05.09.24

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
portocaliu, mov, gri, bej

(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).

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 07852
(151) 05/12/2017
(732) SHANGHAI YU FLY MILKY

WAY TECHNOLOGY CO., LTD.,
ROOM 1418, BUILDING 2, NO.
700 JIAHAO ROAD, JIADING
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

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

(540)

YU FLY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cipuri (circuite integrate) AND, aparate
de fotografiat, televizoare, procesoare (unităţi
centrale de prelucrare), telefoane inteligente,
aplicaţii software de calculator, descărcabile,
corpuri refractante (refractoare), cipuri (circuite
integrate), ochelari, baterii galvanice.
35. Servicii de afişaj cu scop publicitar,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
administrarea comercială a licenţelor produselor
şi a serviciilor pentru terţi, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site,
servicii de import-export, promovarea vânzărilor
pentru terţi, agenţii de plasare, sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice, căutare de
sponsorizare.

───────
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(210) M 2017 07853
(151) 05/12/2017
(732) S.C. PROTECT PHONE S.R.L.-D,

STR. PRINCIPALĂ NR. 141, JUD.
PRAHOVA, MĂNEŞTI, ROMANIA

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

(540)
PROTECTS

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti , pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar. (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 07854
(151) 05/12/2017
(732) MUMUSOKR CO., LTD., 601, 47

SE JONGDAERO 23 GIL, JONGNO
GU SEOUL, REPUBLICA COREEA

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

(540)

(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).

───────

(210) M 2017 07855
(151) 05/12/2017
(732) FELICIA POGURSKI, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 413,
JUDEȚUL BRAȘOV, GHIMBAV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
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(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.16;
03.01.24; 11.01.02; 26.01.15

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

43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07856
(151) 05/12/2017
(732) FINERES EVENTS COMPANY

S.R.L., STR. TUDOR MUSATESCU
NR. 1, BL. V2B, SC. F, ET. 1,
CAMERA 2, JUDEȚUL ARGEȘ,
MIOVENI, ROMANIA

(540)

Aristocrat Events MIOVENI

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.16;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07857
(151) 05/12/2017
(732) SC OAMENI SI COMPANII SRL,

STR. SPITAL PASCANU NR. 15,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 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)
OAMENI ȘI INDUSTRII

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07858
(151) 05/12/2017
(732) LABORATOIRES THEA, RUE

LOUIS BLÉRIOT NR. 12, ZONE
INDUSTRIELLE DU BRÉZET ,
CLERMONT-FERRAND, 63100,
FRANȚA

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
THEA PHARMA

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

3. Produse cosmetice pentru curățarea şi
îngrijirea ochilor şi a pleoapelor, în special
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geluri, creme, servețele şi loţiuni pentru uz
cosmetic pentru curățarea şi îngrijirea ochilor şi
a pleoapelor, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, preparate
oftalmologice, medicamente pentru uz uman,
preparate sanitare pentru uz medical, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
imbogățite cu vitamine, suplimente alimentare
sau nutritive pentru uz medical, dezinfectanți
medicali sau igienici (altele decât săpunuri),
colir, pomezi oftalmologice, preparate pentru
curățarea lentilelor de contact, loţiuni, creme,
geluri pentru uz farmaceutic, antiseptice,
analgezice, tranchilizante, antibiotice, sedative,
preparate pe bază de vitamine.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale şi
medicale, membre şi ochi artificiali, materiale
de sutură, flacoane pentru uz medical, seringi
pentru uz chirurgical.
35. Organizarea de expoziţii şi de târguri
comerciale pentru scopuri publicitare şi/
sau comerciale, publicitate, distribuirea
eșantioanelor, servicii de revista presei, promoții
de vânzare (pentru terţi), servicii de vânzare
cu amănuntul a produselor cosmetice pentru
curățarea şi îngrijirea ochilor şi a pleoapelor,
în special gelurilor, cremelor, servețelelor
şi loțiunilor pentru uz cosmetic pentru
curățarea şi îngrijirea ochilor şi a pleoapelor,
uleiurilor esenţiale, preparatelor farmaceutice,
preparatelor oftalmologice, medicamentelor
pentru uz uman, preparatelor sanitare pentru
uz medical, substanțelor dietetice adaptate
pentru uz medical, preparatelor îmbogațite
cu vitamine, suplimentelor alimentare sau
nutritive pentru uz medical, dezinfectanților
medicali sau igienici (altele decât săpunuri),
colirului, pomezilor oftalmologice, preparatelor
pentru curățarea lentilelor de contact, loțiunilor,
cremelor, gelurilor pentru uz farmaceutic,
antisepticelor, analgezicelor, tranchilizantelor,
antibioticelor, sedativelor, preparatelor pe bază
de vitamine, aparatelor şi instrumentelor
medicale şi chirurgicale, membrelor şi
ochilor artificiali, materialelor de sutură,
flacoanelor pentru uz medical, seringilor
pentru uz chirurgical, servicii de vânzare
cu ridicata a produselor cosmetice pentru
curățarea şi îngrijirea ochilor şi a pleoapelor,
în special gelurilor, cremelor, servețelelor
şi loțiunilor pentru uz cosmetic pentru
curățarea şi îngrijirea ochilor şi a pleoapelor,
uleiurilor esenţiale, preparatelor farmaceutice,
preparatelor oftalmologice, medicamentelor
pentru uz uman, preparatelor sanitare pentru uz
medical, substanțelor dietetice adaptate pentru
uz medical, preparatelor îmbogațite cu vitamine,

suplimentelor alimentare sau nutritive pentru uz
medical, dezinfectanților medicali sau igienici
(altele decât săpunuri), colirului, pomezilor
oftalmologice, preparatelor pentru curățarea
lentilelor de contact, loțiunilor, cremelor,
gelurilor pentru uz farmaceutic, antisepticelor,
analgezicelor, tranchilizantelor, antibioticelor,
sedativelor, preparatelor pe bază de vitamine,
aparatelor şi instrumentelor medicale şi
chirurgicale, membrelor şi ochilor artificiali,
materialelor de sutură, flacoanelor pentru uz
medical, seringilor pentru uz chirurgical, servicii
de import, promovare de produse cosmetice
pentru curățarea şi îngrijirea ochilor şi a
pleoapelor, în special geluri, creme, servețele
şi loţiuni pentru uz cosmetic pentru curățarea
şi îngrijirea ochilor şi a pleoapelor, uleiuri
esenţiale, preparate farmaceutice, preparate
oftalmologice, medicamente pentru uz uman,
preparate sanitare pentru uz medical, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
îmbogațite cu vitamine, suplimente alimentare
sau nutritive pentru uz medical, dezinfectanți
medicali sau igienici (altele decât săpunuri),
colir, pomezi oftalmologice, preparate pentru
curatarea lentilelor de contact, loţiuni, creme,
geluri pentru uz farmaceutic, antiseptice,
analgezice, tranchilizante, antibiotice, sedative,
preparate pe bază de vitamine, aparate şi
instrumente medicale şi chirurgicale, membre
şi ochi artificiali, materiale de sutură, flacoane
pentru uz medical, seringi pentru uz chirurgical,
difuzare de anunțuri publicitare.
41. Instruire, publicarea cărților, organizarea şi
susținerea conferințelor, colocviilor, seminarelor,
convențiilor, simpozioanelor, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaționale.

───────

(210) M 2017 07862
(151) 05/12/2017
(732) S.C Amet Security S.R.L.,

COMUNA MAGURENI NR.
1086, JUDEȚUL PRAHOVA, SAT
MAGURENI, ROMANIA

(540)

AMET SECURITY
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(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2017 07863
(151) 05/12/2017
(732) AIRLINE OPERATIONS

CONSULTING SRL, ALEEA
SCOLARILOR NR. 8, BL. S23,
SC. 2, ET. 9, AP. 82, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

N

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.04.09;
29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, roșu,
portocaliu, galben, verde, albastru,
indigo, violet, roz, alb

(511) Produse și/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.

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 07864
(151) 05/12/2017
(732) SC UNITED DEFENSE GROUP

SRL, STR. SABINELOR NR. 8,
BL 13, SC. B, AP. 38, PLOIEȘTI,
ROMANIA

(540)

UNITED DEFENSE GROUP

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/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 07865
(151) 05/12/2017
(732) SC IMMOCHAN IMOBILIARE SRL,

STR. BRAŞOV NR. 25, CLĂDIREA
DE BIROURI, ET. 5, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061444, ROMANIA

(540)

DRUMUL TABERELOR
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7549C), verde (Pantone 375C), roşu
(Pantone 213C), albastru (Pantone
319C), portocaliu (Pantone 1505C), gri
(Pantone 432C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.
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 07866
(151) 05/12/2017
(732) MIHAI ANDREI SARMASAN,

STR. MIRCEA ELIADE NR. 29,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510042,
ROMANIA
LIGIA-SANDA STINCEL, STR.
NICHITA STĂNESCU NR. 17D,
ALBA IULIA, RO.AL, ROMANIA

(540)

Agra's

(531) Clasificare Viena: 24.17.03; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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.

───────

(210) M 2017 07867
(151) 05/12/2017
(732) ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB

HERMANNSTADT, STR. OBORUL
DE VITE NR. 7, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

FC HERMANNSTADT 2015

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 429C,
Warm grey 8C), vişiniu (Pantone
7621C), roşu (Pantone 1788C),

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie,
materiale pentru artişti, articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee, tipare.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
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35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, organizare de târguri, expoziţii şi
orice formă de prezentare în scop comercial
în domeniul sportului, francizare, consiliere
şi consultanţă pentru afaceri comerciale şi
management.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web.

───────

(210) M 2017 07868
(151) 05/12/2017
(732) MODERN FAMILY DIAT SRL-D,

STR. GRÂULUI NR. 20, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

nutriFit

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis, mov
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07869
(151) 05/12/2017
(732) ASOCIAŢIA SPORTIVĂ CLUBUL

SPORTIV MINEREUL BAIA MARE,
STR. GRANICERILOR NR. 96,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, ROMANIA

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

(540)

M F.C. MINERUL BAIA MARE

(531) Clasificare Viena: 14.07.03; 24.01.15;
26.01.05; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu

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

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

───────
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(210) M 2017 07870
(151) 05/12/2017
(732) GLAM STYLE AVENUE SRL-D,

STR. POTAISA NR. 7, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

eL Erika Löw
BEAUTY CENTERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni şi pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07871
(151) 05/12/2017
(732) MARIN RALUCA-ALEXANDRA,

STR. SILVESTRU NR. 11, AP.
B, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

green grove

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2017 07872
(151) 05/12/2017
(732) S.C. ENSYCO RO S.R.L, STR.

INDUSTRIALA NR. 1C, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500361, BV,
ROMANIA

(540)

SERIES AT AQUATECHNICA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 27.05.11

(591) Culori revendicate:pantone=albastru;
pantone=alb

(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
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
35. , Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2017 07873
(151) 05/12/2017
(732) S.C. DELICE INTERNATIONAL

S.R.L., STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 46, CLĂDIRE CULTURAL
ADMINISTRATIVA-CANTINA,
BIROUL NR. 33, ARHIVA NR. 38,
JUDEŢUL PRAHOVA, CÂMPINA,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)

COFETARIILE DELICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie, patiserie, gelatărie, bombonerie,
laborator propriu pentru produse de cofetărie şi
patiserie (alimentaţie publică).

───────

(210) M 2017 07874
(151) 05/12/2017
(732) S.C. DELICE INTERNATIONAL

S.R.L., STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 46, CLĂDIRE CULTURAL
ADMINISTRATIVA-CANTINA,
BIROUL NR. 33, ARHIVA NR. 38,
JUDEŢUL PRAHOVA, CÂMPINA,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)

D

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.04.16;
25.01.25

(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), mirodenii, gheaţă, în special
produse de cofetărie şi patiserie.
43. Servicii de alimentaţie publică, cofetărie,
patiserie, gelaterie, bombonerie, laborator
propriu pentru produse de cofetărie şi patiserie
(alimentaţie publică).
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───────

(210) M 2017 07875
(151) 05/12/2017
(732) RALUCA ALEXANDRA MARIN,

STR. SILVESTRU NR. 11, AP.
B, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

green grove

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.20; 26.02.07

(591) Culori revendicate:pantone=verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2017 07876
(151) 05/12/2017
(732) Uniunea de Conferinte a Bisericii

Adventiste de Ziua a Saptea,
STR. EROU IANCU NICOLAE
NR. 38-38A, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04; 01.15.05; 20.07.01; 24.13.02

(591) Culori revendicate:pantone=denim
pantone 302

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
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 07877
(151) 05/12/2017
(732) KARPATEN SCHATZE S.R.L.,

STR. VALSANEŞTI NR. 1 C,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Donau

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/12/2017

(210) M 2017 07878
(151) 05/12/2017
(732) DEUTEK S.A, STR. CĂTĂNOAIA

NR. 33, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OSKAR SuperCuloare

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, roz, roşu

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri şi vopsele, substanţe
de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

───────

(210) M 2017 07879
(151) 05/12/2017
(732) SC ADVERTIGO SRL, STR. DR.

DIMITRIE DRĂGHIESCU NR. 10,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050579,
ROMANIA

(540)
CELE MAI BUNE FERESTRE

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

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

───────

(210) M 2017 07880
(151) 05/12/2017
(732) MINET S.A., STR. DEPOZITELOR

NR. 12, JUDEŢUL VÂLCEA
, RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA

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

(540)
BICOFOAM

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice), materiale
textile fibroase brute.

───────

(210) M 2017 07881
(151) 05/12/2017
(732) FAMOUS PET ERL, STR.

POTCOAVA NR. 14, CAMERA 1,
JUD. IALOMIŢA, COM. VLADENI,
ROMANIA

(540)
ROYAL PET SPA

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

35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor a
următoarelor produse, respectiv, hăinuţe, jucării,
accesorii şi hrană pentru animale de companie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
consumatorilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod.

39. Servicii oferite de un pet taxi (servicii de
transport).
43. Cazare în regim hotelier pentru animale de
companie.
44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
animale de companie (spălat, tuns), servicii
oferite de un cabinet veterinar, servicii medicale
pentru animale.

───────


