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Cereri Mărci publicate în 15/05/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02756 08/05/2017 SC EQATORIAL GAMIN SRL equatorial MARATHON

2 M 2017 02961 08/05/2017 SC MEGA CONSTRUCT METAL
SRL

MUMUSO

3 M 2017 03015 06/05/2017 ALBERTO BALAN BARBEROS

4 M 2017 03017 08/05/2017 SC COMTEC 2000 INC SRL UPTEC

5 M 2017 03018 08/05/2017 S.C. CAPITALIA DISTRIBUTION
S.R.L.

WORLD FRANCHISE

6 M 2017 03019 08/05/2017 MANUELA PUNGAN MANURI

7 M 2017 03020 08/05/2017 ANDRA GÎDEAGRIGORE-DORU
GÎDEA

MURA MASA TA DE POVEŞTI

8 M 2017 03021 08/05/2017 COROANA TOURISM COMPANY
SA

HOTEL CODRIŞOR

9 M 2017 03022 08/05/2017 MARCEL COLPOS MARCO GROUP

10 M 2017 03023 08/05/2017 SC ANDU FISH SRL GOOD FISH

11 M 2017 03024 08/05/2017 SC ATELIERELE PEGAS SRL SCANDAL

12 M 2017 03025 08/05/2017 SC ATELIERELE PEGAS SRL BLISS SKATES

13 M 2017 03026 08/05/2017 FRAMEWORKS SRL ZIRVE

14 M 2017 03027 08/05/2017 VLAD IRIMIA Tata Vlad

15 M 2017 03028 08/05/2017 Liliana-Cristina Radulescu FITO-ANTIALCOOL&ANTITABAC
FORTE

16 M 2017 03029 08/05/2017 SC AC HELCOR SRL THIOALPHA

17 M 2017 03030 08/05/2017 SC TERAPIA SA PA FEBRĂ, PA DURERE,
PADUDEN !

18 M 2017 03031 08/05/2017 SC TERAPIA SA DE LA GRUPA BABY LA GRUPA
MARE !

19 M 2017 03032 08/05/2017 SC GRANDE DOLCERIA SRL PICCOLINO

20 M 2017 03033 08/05/2017 GREAT TECHNOLOGIES SRL IZVOARELE

21 M 2017 03034 08/05/2017 NICOLAE GHEORGHE SECARA LA NICU CAUCIUC

22 M 2017 03035 08/05/2017 AURELIAN RĂZVAN
CIODARCRISTIAN MITREA

BĂTĂLIA PORTARILOR

23 M 2017 03036 08/05/2017 CRISTIAN EUGEN MUNTEANU SOUNDOPAMINE

24 M 2017 03037 08/05/2017 IVAN GHEORGHE Optim4all
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25 M 2017 03038 08/05/2017 CĂTĂLIN-AURELIAN DURLĂ POLENUS

26 M 2017 03039 08/05/2017 EMIL LAURENTIU DRAGOI Gym 4 Life 2009

27 M 2017 03040 08/05/2017 STEIGENBERGER HOTELS AG Jaz

28 M 2017 03041 08/05/2017 STEIGENBERGER HOTELS AG Jaz in the city

29 M 2017 03042 08/05/2017 STEIGENBERGER HOTELS AG Jaz in the city

30 M 2017 03043 08/05/2017 Lidl Stiftung & Co. KG MERIŢI SĂ FII SURPRINS

31 M 2017 03044 08/05/2017 SC INTERTOY ZONE SRL joystar

32 M 2017 03045 08/05/2017 GRIGORIU MIHAI TUDOSE GOLIAT POWER PILL

33 M 2017 03046 08/05/2017 LIVADA ADVERTISING SRL SMEALS

34 M 2017 03047 08/05/2017 SC ALFADEL SRL ERTUGRUL GAZI

35 M 2017 03048 08/05/2017 PETRE MÎŢU PETRICĂ MÎŢU STOIAN
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Industrial Property Office

(210) M 2017 02756
(151) 08/05/2017
(732) SC EQATORIAL GAMIN SRL

, Str. Cezar Boliac nr. 8, parter,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

equatorial MARATHON
(591) Culori revendicate:galben, roşu,

violet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 02.07.13; 02.07.23;
29.01.13

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02961
(151) 08/05/2017
(732) SC MEGA CONSTRUCT METAL

SRL, Localitatea Ghergani, Str. Ion
Ghica nr. 240A, jud. Dâmboviţa,
RĂCARI ROMANIA

(540)

MUMUSO
(591) Culori revendicate:alb, verde

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
4 Produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului materiale pentru iluminat
lumânări şi fitiluri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse sanitare de uz medical alimente
pentru sugari suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
6 Metale comune şi aliajele acestora
materiale de construcţii metalice construcţii
metalice transportabile fierărie, articole mici
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din metal (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
8  Unelte şi scule (acţionate manual) cuţite,
furculiţe şi linguri aparate de ras (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
9 Aparate pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate stomatologice si articole
ortopedice (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase ceasuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
16 Hârtie ş i carton tipărituri articole
de legătorie fotografii papetărie adezivi
pentru papetărie sau menaj materiale
pentru artişi pensule maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului)
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor) materiale plastice
pentru ambalaj caractere tipografice forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga

listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
18  Piele şi imitaţii de piele piei de animale
geamantane şi valize umbrele şi bastoane
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20  Mobilier, oglinzi, rame de tablouri sidef
scoici spumă de mare chihlimbar galben
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
21  Ustensile şi recipiente de menaj
sau de bucătărie piepteni şi bureţi perii
materiale pentru perii materiale de curăţare
lână metalică sticlărie, porţelan şi faianţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22 Frânghii, sfori, plase, saci materiale de
umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului şi a materialelor plastice)
materiale textile fibroase brute (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
24 Ţesături şi înlocuitori de textile cuverturi
de pat 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).
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi
nasturi, capse, copci ace şi ace cu gămălie
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării articole de gimnastică şi
sport decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite jeleuri, dulceţuri compoturi
lapte şi produse lactate uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată miere, sirop de melasă drojdie,
praf de copt sare, muştar oţet, sosuri
condimente (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(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 03015
(151) 06/05/2017
(732) ALBERTO BALAN, Calea

Ferentari nr. 72, bl. 3, sc. A, ap. 1,
sector 5, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
BARBEROS

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

44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03017
(151) 08/05/2017
(732) SC COMTEC 2000 INC SRL,

Str. Drumul Osiei nr. 51, sector 6,
Bucureşti ROMANIA

(540)

UPTEC
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.13.25

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
software pentru computere, echipament
pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou
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39 Transportul ambalare şi depozitare a
mărfurilor organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03018
(151) 08/05/2017
(732) S.C. CAPITALIA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Doamna Ghica nr. 6,
bl. 3, ap. 4, sector 2, BUCURESTI
ROMANIA

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

(540)
WORLD FRANCHISE

(511) Produse si/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 03019
(151) 08/05/2017
(732) MANUELA PUNGAN, Str.

Principatele Unite nr. 61,
Mansarda, ap. M2, sector 4,
BUCURESTI ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4, * BUCUREŞTI
null

(540)

MANURI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse
din aceste materiale, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie. (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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03020
(151) 08/05/2017
(732) ANDRA GÎDEA, Str. Pop de

Băseşti nr. 4, Jud. Sibiu, MEDIAŞ
ROMANIA
GRIGORE-DORU GÎDEA, Str. Dr.
Octavian Fodor nr. 6, Jud. Sibiu,
MEDIAŞ ROMANIA

(540)
MURA MASA TA DE POVEŞTI

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, mese cu flacără (grătare).
20 Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.
35 Gestionarea afacerilor comerciale
comerţ import-export lucrări de birou,
publicitate regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 11 şi 20 (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor sa le
vadă şi să le cumpere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03021
(151) 08/05/2017
(732) COROANA TOURISM COMPANY

SA, Piaţa Petru Rareş nr. 7A,
Judeţul Bistriţa-Năsăud, BISTRIŢA
ROMANIA

(540)

HOTEL CODRIŞOR
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

27.05.01; 27.03.15; 26.11.13

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03022
(151) 08/05/2017
(732) MARCEL COLPOS, Str. Calea

Mărăşeşti nr. 1A, Jud. Bacău,
ONEŞTI ROMANIA

(540)

MARCO GROUP
(531) Clasificare Viena: 29.01.13;

27.05.01; 24.01.15; 24.01.23;
24.15.01

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

6 Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri. (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).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03023
(151) 08/05/2017
(732) SC ANDU FISH SRL, Str. Calea

Mărăşeşti nr. 1A, Jud. Bacău,
ONEŞTI ROMANIA

(540)

GOOD FISH
(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,

albastru, alb, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 25.01.19; 03.09.10;
03.09.24

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale animale vii fructe şi legume
proaspete seminţe, plante şi flori naturale
mâncare pentru animale malţ. (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
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incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03024
(151) 08/05/2017
(732) SC ATELIERELE PEGAS SRL,

Str. Telega, Nr.6, Sc.C, Ap.3,
sector 1, BUCURESTI ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, Aleea
Feteşti, Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26,
sector 3, Bucureşti null

(540)

SCANDAL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

12 Trotinete (vehicule).
28 Skateboarduri trotinete (jucării).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03025
(151) 08/05/2017
(732) SC ATELIERELE PEGAS SRL,

Str. Telega, Nr.6, Sc.C, Ap.3,
sector 1, BUCURESTI ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, Aleea
Feteşti, Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26,
sector 3, Bucureşti null

(540)

BLISS SKATES
(591) Culori revendicate:roz 813C,

galben 109U

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12

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

28 Patine cu role, patine de gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03026
(151) 08/05/2017
(732) FRAMEWORKS SRL, Str. Valea

Cascadelor, Nr. 21, Et. 1, Dep.3,
camera 16, Sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
ZIRVE

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

6 Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
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metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri.
7 Maşini automate de vânzări.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali articole
ortopedice, material de sutură.
20 Mobilier, oglinzi, rame plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
36 Asigurări afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03027
(151) 08/05/2017
(732) VLAD IRIMIA, Aleea Bistricioara

nr. 8, bl.44, sc.1, et.1, ap.5, sector
2, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Tata Vlad

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Divertisment, activităţi sportive şi
culturale, Servicii de înregistrări audio-video
şi a imaginilor Educaţie, instruire.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03028
(151) 08/05/2017
(732) Liliana-Cristina Radulescu,

Aleea Tudor Neculai nr. 26, jud.
Iaşi, 700732 IAŞI ROMANIA

(540)
FITO-

ANTIALCOOL&ANTITABAC
FORTE

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

5 Suplimente alimentare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03029
(151) 08/05/2017
(732) SC AC HELCOR SRL, Str. Victor

Babeş nr. 50, Jud. Maramureş,
430092 BAIA MARE ROMANIA

(540)
THIOALPHA

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

5 Suplimente alimentare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03030
(151) 08/05/2017
(732) SC TERAPIA SA , STR FABRICII

NR 124, JUDET CLUJ, 3400
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)
PA FEBRĂ, PA

DURERE, PADUDEN !
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, erbicide.
35 Publicitate acţiuni de promovare
gestiunea afacerilor comerciale
administraţie comercială lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03031
(151) 08/05/2017
(732) SC TERAPIA SA, Str. Fabricii

nr.124, Judeţul Cluj, 400632 CLUJ
NAPOCA ROMANIA

(540)
DE LA GRUPA BABY
LA GRUPA MARE !

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate acţiuni de promovare
gestiunea afacerilor comerciale
administraţie comercială lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03032
(151) 08/05/2017
(732) SC GRANDE DOLCERIA SRL

, Str. Regimentul 11 Siret nr. 48,
camera 1, bl. G2, sc. 2, et. 8, ap.
78, jud. Galaţi,, GALAŢI ROMANIA

(540)
PICCOLINO

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03033
(151) 08/05/2017
(732) GREAT TECHNOLOGIES SRL,

Bd. Constantin Brâncoveanu
nr. 116, camera 2, bl. M2/III,
sc. 3, et. 3m, ap. 138, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
IZVOARELE

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03034
(151) 08/05/2017
(732) NICOLAE GHEORGHE SECARA,

Str. Leonardo da Vinci nr. 4, bl. Pb
19, ap. 1, judeţul Bihor, ORADEA
ROMANIA

(540)

LA NICU CAUCIUC
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.08

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

37 Vulcanizarea pneurilor (reparație),
vulcanizare de anvelope de automobil
(reparații), spălarea autovehiculelor,
repararea tapițeriei autovehiculelor, servicii
de reparaţie a autovehiculelor terestre,
servicii de întreținere a autovehiculelor
terestre, servicii de spălare de autovehicule,
servicii de curățare pentru autovehicule
terestre, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de schimb de ulei
pentru autovehicule, reparații sau întreținere
de autovehicule cu două roți, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, întreținerea de piese și
accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, servicii de consiliere cu privire la
repararea autovehiculelor, servicii mobile de
schimb de ulei pentru autovehicule, prestate
la locația clientului, montare parbrize pentru
autovehicule (reparaţii), montare geamuri
pentru autovehicule, curățarea și lustruirea
autovehiculelor.
40 Servicii de vopsire autovehicule.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03035
(151) 08/05/2017
(732) AURELIAN RĂZVAN CIODAR,

Str. Maşina de Pâine nr. 41, bl.
OD55, sc. 1, et. 8, ap. 34, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
CRISTIAN MITREA, Str. Chişinău
nr. 10, bl. P. ap. 62, judeţul Brăila,
BRĂILA ROMANIA

(540)

BĂTĂLIA PORTARILOR
(531) Clasificare Viena: 02.01.07;

02.01.16; 21.03.01; 21.03.17;
26.01.14; 26.01.16; 26.01.18

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03036
(151) 08/05/2017
(732) CRISTIAN EUGEN MUNTEANU,

Str. Lăcătuşilor nr. 19, bl. e4, sc.
2, et. 4, ap. 38, judeţul Galaţi,
GALAŢI ROMANIA

(540)
SOUNDOPAMINE

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03037
(151) 08/05/2017
(732) IVAN GHEORGHE, Bd. 1 Mai nr.

37, bl. C14, sc. 2, et. 9, ap. 83,
sect. 6, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

Optim4all
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.07.11; 26.01.17; 26.01.18

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03038
(151) 08/05/2017
(732) CĂTĂLIN-AURELIAN DURLĂ,

Str. Tudor Vladimirescu bl. T9, sc.
C, ap. 13, et. 4, Judeţul Vâlcea ,
245700 DRĂGĂŞANI ROMANIA

(540)

POLENUS
(591) Culori revendicate:gri închis, auriu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.08; 11.01.09; 11.01.25;
08.07.25; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03039
(151) 08/05/2017
(732) EMIL LAURENTIU DRAGOI , Str.

Lanii nr. 37, bl. 1B, ap. 19, Judeţul
Braşov , BRAŞOV ROMANIA

(540)

Gym 4 Life 2009
(531) Clasificare Viena: 26.01.16;

26.01.17; 26.01.18; 27.07.11

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

41 Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, sport și fitness,
coordonarea antrenamentelor de fitness,
servicii ale cluburilor de fitness, consultanță
în materie de fitness, administrare de
programe sportive în centre de fitness,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii
oferite în centrele de fitness, furnizare de
informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal
online, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness], servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii
furnizate de către cluburile de fitness, servicii
de pregătire în domeniul fitnessului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03040
(151) 08/05/2017
(732) STEIGENBERGER HOTELS

AG , Lyoner Str. 40, 60528
FRANKFURT GERMANIA

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

(540)

Jaz
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

39 Transportul de persoane, organizarea
tururilor de călătorie (servicii de turism),
servicii ale unor agenţii de rezervări
de călătorit, organizarea, realizarea şi
planificarea de călătorii, croaziere, excursii
şi trasee cu ghid, servicii de însoţire
a călătorilor, organizarea, realizarea şi
planificarea de călătorii de afaceri, pentru
grupuri şi vacanţe, închirierea de vehicule
şi a altor mijloace de transport, rezervări
de transport, furnizarea de informaţii cu
privire la transport şi călătorie, consiliere în
domeniul călătoriilor.
41 Planificarea şi organizarea
evenimentelor sportive, culturale şi de
divertisment.
43 Servicii hoteliere, de restaurante şi de
staţiuni asigurarea de hrană şi băuturi
cazare temporară servicii de rezervare a
locurilor de cazare furnizarea de informaţii
şi consultanţă în domeniul serviciilor anterior

menţionate toate serviciile menţionate
anterior, oferite inclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice şi prin intermediul
internetului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03041
(151) 08/05/2017
(732) STEIGENBERGER HOTELS

AG , Lyoner Str. 40, 60528
FRANKFURT GERMANIA

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

(540)

Jaz in the city
(591) Culori revendicate:violet (pantone

2597C), alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

39 Transportul de persoane, organizarea
tururilor de călătorie (servicii de turism),
servicii ale unor agenţii de rezervări
de călătorii, organizarea, realizarea şi
planificarea de călătorii, croaziere, excursii
şi trasee cu ghid, servicii de însoţire
a călătorilor, organizarea, realizarea şi
planificarea de călătorii de afaceri, pentru
grupuri şi vacanţe, închirierea de vehicule
şi a altor mijloace de transport, rezervări
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de transport, furnizarea de informaţii cu
privire la transport şi călătorie, consiliere în
domeniul călătoriilor.

41 Planificarea şi organizarea
evenimentelor sportive, culturale şi de
divertisment.
43 Servicii hoteliere, de restaurante şi
staţiuni asigurarea de hrană şi băuturi
cazare temporară servicii de rezervare a
locurilor de cazare furnizarea de informaţii
şi consultanţă în domeniul serviciilor anterior
menţionate toate serviciile menţionate
anterior, oferite inclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice şi prin intermediul
internetului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03042
(151) 08/05/2017
(732) STEIGENBERGER HOTELS

AG , Lyoner Str. 40, 60528
FRANKFURT GERMANIA

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

(540)

Jaz in the city
(591) Culori revendicate:violet (pantone

2597 C), alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

39 Transportul de persoane, organizarea
tururilor de călătorie (servicii de turism),
servicii ale unor agenţii de rezervări
de călătorii, organizarea, realizarea şi
planificarea de călătorii, croaziere, excursii
şi trasee cu ghid, servicii de însoţire
a călătorilor, organizarea, realizarea şi
planificarea de călătorii de afaceri, pentru
grupuri şi vacanţe, închirierea de vehicule
şi a altor mijloace de transport, rezervări
de transport, furnizarea de informaţii cu
privire la transport şi călătorie, consiliere în
domeniul călătoriilor.
41 Planificarea şi organizarea
evenimentelor sportive, culturale şi de
divertisment.
43 Servicii hoteliere, de restaurante şi
staţiuni asigurarea de hrană şi băuturi
cazare temporară servicii de rezervare a
locurilor de cazare furnizarea de informaţii
şi consultanţă în domeniul serviciilor anterior
menţionate toate serviciile menţionate
anterior, oferite inclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice şi prin intermediul
internetului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03043
(151) 08/05/2017
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstraße 1, 74172
Neckarsulm GERMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.,
STR.BARBU VĂCĂRESCU, NR.
201, BIROUL 17-07, ETJ.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
MERIŢI SĂ FII SURPRINS

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

16 Publicaţii promoţionale, materiale
publicitare tipărite.
35 Comercializarea în regim retail cu
produse alimentare, băuturi alcoolice şi
non-acoolice, articole sanitare, preparate
pentru spălare şi curăţenie, cosmetice,
medicamente eliberate fără reţetă, produse
pentru îngrijirea sănătăţii, obiecte mici de
metal, maşini aparate pentru prelucrarea
metalului, lemnului, plasticului, cimentului
şi pietrei, articole pentru construcţii,
grădinărit şi proiecte individuale, aparate şi
instrumente pentru uz casnic, electronice
pentru prepararea alimentelor şi băuturilor,
echipamente şi aparate electronice de
consum, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şi/sau alte tipuri de date,
calculatoare, aparate de telecomunicaţii,
articole ortopedice, aparate pentru
iluminat, încălzit, pentru generarea aburilor,
pentru gătit refrigerare, uscare, ventilaţie,
alimentare cu apă şi pentru scopuri sanitare,
vehicule, biciclete, accesorii pentru vehicule
cu motor, accesorii pentru ambarcaţiuni,
artificii, bijuterii, instrumente cronometrice şi
cronologice, instrumente muzicale, articole
de papetărie, articole decorative, rechizite,

articole de artizanat, ambalaje, materiale
pentru ambalare, etanşare şi izolare, articole
de pielărie şi anume, genţi din piele,
geamantane de piele, genţi de mână din
piele, rucsacuri din piele, mape din piele,
serviete din piele, pudriere neaccesorizate
din piele, carcase din piele, pungi din
piele, cutii din piele, portofele din piele,
port-carduri din piele, poşete din piele,
genţi de voiaj din piele, port-chei din
piele, etichete personalizate din piele pentru
bagaje, brâuri din piele, fibre din piele,
ornamente din piele, bice din piele, şireturi
din piele, cutii fabricate din piele, cutii din
piele, articole de şelărie din piele, curele
pentru echipamente militare, ornamente
din piele pentru mobilier, pungi, plicuri
sau săculeţe din piele pentru ambalare,
articole de voiaj, umbrele, materiale pentru
construcţii, mobilier, articole pentru animale,
articole de menaj şi anume, mobilier de
uz casnic, ustensile pentru uz casnic,
textile şi recipiente pentru uz casnic
sau pentru bucătărie, veselă şi tacâmuri,
articole din sticlă, porţelan şi faianţă,
produse textile, textile pentru uz casnic,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, articole
de mercerie, covoare, articole pentru
acoperirea podelei, articole sportive şi
jucării, decoraţiuni pentru brazi de Crăciun,
hrană pentru animale, plante şi flori, tutun,
produse din tutun, articole pentru fumători,
brichete, intermedierea contractelor (pentru
terţi), încheierea de contracte de servicii
de telecomunicaţii, servicii de telefonie
mobilă, contractelor pentru furnizarea de
serviicii de sonerie pentru telefoane
mobile şi telefoane inteligente, contractelor
pentru furnizarea de servicii de reparaţii
şi lucrări de întreţinere, contractelor
pentru livrarea de produse alimentare,
băuturi, flori şi plante, contractelor pentru
furnizarea de energie, energie electrică
şi gaze, abonamente la ziare, servicii de
consultanţă pentru consumatori, furnizarea
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de informaţii prin internetcu privire la
bunuri de consum, aspecte referitoare la
protecţia nconsumatorilor, servicii pentru
consumatori, publicitate, anunţuri publicitare
on-line, vânzări promoţionale marketing
toate serviciile menţionate mai sus fiind
furnizate în contextul comerţukui on-line.

40 Servicii de laborator fotografic
organizarea serviciilor de laborator fotografic
organizarea serviciilor de şi creaţie de
fotografie digitală.

42 Servicii de consultanţă cu privire la
controlul poluării.

44 Servicii de consiliere nutriţională
consiliere în domeniul îngrijirii şănătăţii şi
frumiseţii pentru persoane consultanţă în
domeniul îngrijirii sănătăţii şi frumuseţii
pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03044
(151) 08/05/2017
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, Str.

Căminului nr. 6, sector 2, 021742
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

joystar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:

38 Telecomunicaţii servicii de transmitere de
mesaje furnizarea accesului la internet şi alte
reţele de comunicaţii servicii de telefonie prin
internet transmisie electronică de sunete,
imagini sau alte tipuri de date şi informaţii de
orice fel, în special prin internet.

41 Servicii de instruire divertisment
organizarea evenimentelor sportive şi
culturale rezervări de locuri şi vănzare de
bilete pentru evenimente organizarea de
jocuri electonice şi concursuri prin internet. 25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.

28 Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport , decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun
aparate pentru jocuri video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

39 Transport ambalarea şi împachetarea
bunurilor depozitarea bunurilor organizarea
călătoriilor planificarea de călătorii
rezervări turistice şi servicii de rezervări
organizarea de rezervări turistice şi a
serviciilor de rezervări.

cazare  temporară   organizarea  de  servicii 
de cazare pentru  o  singură noapte (cazare 
temporară.)

36 Servicii financiare servicii de asigurări
consultanţă în domeniul asigurărilor şi în
domeniul financiar servicii de brocheraj în
domeniul financiar încheierea contractelor
de credit, contractelor de economisire
şi contractelor financiare încheierea
asigurărilor.

43 Servicii  de  alimentaţie   publică  servicii
 de   catering    servicii   de   alimentaţie 
publică pentru  consum  imediat  servicii  de
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(210) M 2017 03045
(151) 08/05/2017
(732) GRIGORIU MIHAI TUDOSE, Str.

Ion Mihalache nr.335, bl.16, et.6,
ap.26, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

GOLIAT POWER PILL

(591) Culori revendicate:galben,roşu

(531) Clasificare Viena: 03.05.19;
03.05.24; 03.05.26; 24.17.15;
24.17.25

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

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

(210) M 2017 03046
(151) 08/05/2017
(732) LIVADA ADVERTISING SRL, Str.

Simon Bolivar nr.7, et.1, sector 1,
cod postal 011905,, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

SMEALS

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03047
(151) 08/05/2017
(732) SC ALFADEL SRL, Str.

Republicii nr.94, judeţul ILFOV,,
DRAGOMIREŞTI-VALE ROMANIA

(540)
ERTUGRUL GAZI

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03048
(151) 08/05/2017
(732) PETRE MÎŢU, Str. Petre Carp

nr.11, jud. DOLJ, CRAIOVA
ROMANIA

(540)
PETRICĂ MÎŢU STOIAN

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


