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Cereri mărci publicate în 13.03.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01281 06/03/2017 S.C. SECURE TRADE S.R.L. ACA COMERCIANT ARĂDEAN

2 M 2017 01338 06/03/2017 S.C. KOMBAT GUARD GRUP
SECURITY S.R.L.

STOPFURT TPX

3 M 2017 01433 06/03/2017 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. KISS # 1 HIT RADIO

4 M 2017 01434 06/03/2017 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. KISS # 1 HIT RADIO

5 M 2017 01435 06/03/2017 U F C SECURY GUARD S.R.L. UFC SECURITY

6 M 2017 01436 06/03/2017 S.C. FIMEX ELECTRONIC S.R.L. Gavale

7 M 2017 01437 06/03/2017 S.C. PROMED SYSTEM S.R.L. PROMED HOSPITAL

8 M 2017 01438 06/03/2017 S.C. FAT 2 FIT S.R.L. FAT2FIT

9 M 2017 01439 06/03/2017 S.C. CELLULAR ONE S.R.L. cellular one COMUNICA CU
TEHNOLOGIA

10 M 2017 01440 06/03/2017 S.C. LIFE IS HARD S.A. 24ROUTIER go further

11 M 2017 01441 06/03/2017 MUNTEANU CRISTINA-DANIELA MCD - AVOCAŢI DE PARTEA
TA!

12 M 2017 01442 06/03/2017 S.C. FARMEX COMPANY S.R.L. ENZYMM FARMEX

13 M 2017 01443 06/03/2017 S.C. NEGRO 2000 S.R.L. NEGRO 2000 PENTRU CEI CU
GUSTURI ALESE

14 M 2017 01444 06/03/2017 S.C. ABOUT YOU S.R.L. Premium Nails

15 M 2017 01445 06/03/2017 BABOON SOFTWARE S.R.L. baboon WEB DESIGN Nu esti
online, nu exişti!

16 M 2017 01446 06/03/2017 S.C. ASISOFT S.R.L. AUTOSEL

17 M 2017 01447 06/03/2017 CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE MARAMUREŞ

Veterimar

18 M 2017 01448 06/03/2017 NATTVEND S.R.L. nectario Better juice Better you
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19 M 2017 01449 06/03/2017 S.C. BALTUR SIB S.R.L. baltur sib

20 M 2017 01450 06/03/2017 S.C. LIBERTY TECHNOLOGY
PARK S.A.

Liberty Technology Park Cluj

21 M 2017 01451 06/03/2017 S.C. ASISOFT S.R.L. FOTORISC

22 M 2017 01452 06/03/2017 S.C. ASISOFT S.R.L. SERVISEL

23 M 2017 01453 06/03/2017 S.C. VEL PITAR S.A. VEL PITAR

24 M 2017 01454 06/03/2017 Odeon Cineplex S.R.L. ODEON

25 M 2017 01455 06/03/2017 DRAGOMIR ELENA SPORTIST

26 M 2017 01456 06/03/2017 MARIN-VOICU PETRISOR PATISERIA Măli

27 M 2017 01457 06/03/2017 CONSTANTINOVA OXANA PRIVATO

28 M 2017 01458 06/03/2017 FUNDATIA ANDANTINO FESTIVALUL DE MUZICA
PENTRU COPII SI
ADOLESCENTI ANDANTINO

29 M 2017 01461 06/03/2017 S.C. FENSTER PLUS S.R.L. CASE SANATOASE

30 M 2017 01462 06/03/2017 Tovarystvo z obmezhenoiu
vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD

ALTEYKA

31 M 2017 01463 06/03/2017 PRO TV S.R.L. SPORT.RO

32 M 2017 01464 06/03/2017 Tovarystvo z obmezhenoiu
vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD

MUKALTYN

33 M 2017 01465 06/03/2017 S.C. VINGEX TRANS S.R.L. CRAMA VINGEX
VRANCEA-ROMANIA

34 M 2017 01466 06/03/2017 S.C. VINGEX TRANS S.R.L. HANUL LUI URECHE
RESTAURANT

35 M 2017 01467 06/03/2017 PĂVĂLAŞCU MANAGEMENT
S.R.L.

HelpAuto

36 M 2017 01468 06/03/2017 S.C. VINGEX TRANS S.R.L. VINUL CONIŢEI

37 M 2017 01470 06/03/2017 S.C. BIO EDEN LYFE S.R.L. Eden Lyfe GROUP HEALTH
EXPERT
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(210) M 2017 01281
(151) 06/03/2017
(732) S.C. SECURE TRADE S.R.L., Ştr.

Şcoalei nr. 49, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

ACA COMERCIANT ARĂDEAN

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

  
(531) Clasificare Viena:011713; 011725;

260118; 270502; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01338
(151) 06/03/2017
(732) S.C. KOMBAT GUARD GRUP

SECURITY S.R.L., Aleea Intrarea
Harbotei nr. 12 (fostă Aleea
Buchetului nr. 3-5), bl. 1, etaj 6, ap.
26, sector 3, *, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

STOPFURT TPX

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:040303; 240903;

270501; 290113;  

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

37 Servicii de instalare sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Transport securizat.
41 Cursuri de pregătire pentru agenţii de pază.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01446
(151) 06/03/2017
(732) S.C. ASISOFT S.R.L., Str. Inginer

Pisoni nr. 20, sector 1, 010928,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOSEL

(511) Produse şi/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 01443
(151) 06/03/2017
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul

Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI

(540)

NEGRO 2000 PENTRU CEI CU
GUSTURI ALESE

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; înghetata comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01444
(151) 06/03/2017
(732) S.C. ABOUT YOU S.R.L., Str.

Domnişori nr.79, bl.63, sc.B, ap.26,
et.1, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Premium Nails

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; cosmetice; parfumuri;
uleiuri esenţiale; săpunuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni; manichiură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01468
(151) 06/03/2017
(732) S.C. VINGEX TRANS S.R.L., Str.

Popa Şapcă nr. 9, ap. 8, Judeţul
Vrancea, 620090, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

VINUL CONIŢEI

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

33 Vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01433
(151) 06/03/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KISS # 1 HIT RADIO

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

(531) Clasificare Viena:020908; 241725;
260118; 270501; 270504; 270711;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) si didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea şi reproducerea sunetului,
imaginilor şi datelor; suporturi de sunete, de
imagini şi de date, în special benzi audio,
casete audio şi video, discuri compacte,
discuri acustice, benzi video, dischete,
CD-ROM-uri, toate produsele menţionate
anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată; suporturi de înregistrare
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magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală; maşini de
calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare; aparate şi instrumente
optice, în special ochelari; lentile pentru
ochelari; rame de ochelari; software de
calculator; casete pentru jocuri video; software
pentru jocuri (programe); aparate mobile de
telecomunicaţii; programe de aplicaţie
(aplicaţii descărcabile); programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
aplicaţie (aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale
mobile.
16 Hârtie, carton; articole pentru legătorie;
fotografii; produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare; papetărie; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); cărţi poştale din carton şi hârtie,
feţe de masă din hârtie, batiste şi serveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi de
ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton; materiale
plastice pentru ambalaje; servetele de masă
din hârtie; postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
35 Marketing (cercetarea pieţei), studii de
piaţă, analiză de piaţă; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor;
intermedieri de afaceri comerciale pentru terţi;
intermediere de contracte pentru terţi pentru
achiziţia şi vânzarea de bunuri; sondaje de
opinie; cercetare în domeniul publicităţii;
distribuţie de produse în scopuri publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi);
închiriere de material publicitar; publicitate, în
special publicitate radiofonică, televizată,

cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext şi internet; comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing; comenzi telefonice
pentru teleshopping; publicare de materiale
promoţionale; producţie de film publicitar;
intermediere de filme publicitare; compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza de
date a calculatorului; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; intermedierea de contracte (pentru
terţi); intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi);
publicitate, în special dezvoltare strategică şi
planificarea campaniilor; management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar; organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe
internet sau teleshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin internet; agenţii de
publicitate; conceptie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia;
organizare şi realizare de prezentări
multimedia în scopuri publicitare; dezvoltare
de concepţii de publicitate; publicitate pe o
reţea de comunicare online electronică;
dezvoltare şi creare de concepte publicitare;
dezvoltare, concepţie şi creare de concepte
audiovizuale de comunicare, în scopuri
publicitare; compunere şi publicare de texte
publicitare; servicii de planificare pentru
publicitate; publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în scopuri
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publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; difuzarea de
anunţuri/spoturi publicitare; publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare;
stocare (gestionare) de date în reţele de date
computerizate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext; difuzare de programe de
televiziune de internet; difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii;
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de
presă); colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agentţilor de
presă; transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, (reţele) computerizate, cabluri
telefonice şi ISDN şi orice alt tip de medii de
transmisie; furnizarea accesului la informaţii
memorate în baze de date, inclusiv pe internet,
şi prin internet şi în special şi prin sisteme de
calculatoare, cu comunicare interactivă;
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul televiziunii şi televiziunii
pe internet; punerea la dispoziţie a unui portal
online; difuzarea de programe de televiziune
pentru abonaţi, în special sub formă de
televiziune plătită şi video la cerere;
telecomunicaţii prin intermediul platformelor
şi portalurilor de internet; radiotelefonie
mobilă, în special furnizare de acces la
aplicaţii; transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale; furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,

la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; divertisment radio, pe
internet şi televizat; producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publictar); producţie de filme, altele decât
filmele publicitare; producţie de benzi video;
servicii oferiti de studiouri de înregistrare
pentru televiziune; închiriere de instrumente
muzicale; producţia de muzică; servicii
artistice prestate de orchestre; organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi culturale;
realizarea de evenimente de divertisment în
direct şi de festivaluri de film; organizarea de
expoziţii în scopjuri culturale sau educative;
organizare şi coordonare de concerte;
reprezentaţii teatrale; organizare de spectacole
servicii de impresari; prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice; îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet;
producţie de programe de teleshopping;
înregistrări pe benzi video (filmare); proiecţii
de filme TV sau cinematografice;
microfilmare; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile; publicare
electronică on-line a cărţilor sau periodicelor;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; actualizare de
software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date;
crearea de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software); proiectare şi închiriere
de software de calculator; întocmire de
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site-uri web, proiectare şi actualizare de pagini
principale de web; închiriere de programe
video şi de imagine (software); dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software); proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile (aplicaţii).
45 Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune pe
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video (servicii
juridice); acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
juridică); gestionarea drepturilor de autor;
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi de difuzare în
televiziune, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor, în
special de evenimente sportive, prin acordare
de licenţă (servicii juridice); intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi pentru
reportaje de presă, radio, televiziune şi film
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra reportajelor de
ziar şi de revistă, prin acordare de licenţă
(servicii juridice); administrare, intermediere
şi alt fel de valorificare de drepturi de emisie,
redifuzare, audiovizuale, mecanice şi alte
drepturi de utilizare asupra programelor radio
şi de televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,

emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi
elementele principale de realizare a acestora,
precum în special titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01434
(151) 06/03/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KISS # 1 HIT RADIO

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

(531) Clasificare Viena:020908; 241725;
260118; 270501; 270524; 270711;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) si didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea şi reproducerea sunetului,
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imaginilor şi datelor; suporturi de sunete, de
imagini şi de date, în special benzi audio,
casete audio şi video, discuri compacte,
discuri acustice, benzi video, dischete,
CD-ROM-uri, toate produsele menţionate
anterior, în formă înregistrată şi neînregistrată;
suporturi de înregistrare magnetică,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală; maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea datelor,
calculatoare; aparate şi instrumente optice, în
special ochelari; lentile pentru ochelari; rame
de ochelari; software de calculator; casete
pentru jocuri video; software pentru jocuri
( p r o g r a me ) ;  a p a r a t e  mo b i l e  d e
telecomunicaţii; programe de aplicaţie
(aplicaţii descărcabile); programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
aplicaţie (aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale
mobile.
16 Hârtie, carton; articole pentru legătorie;
fotografii; produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare; papetărie; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); cărţi poştale din carton şi hârtie,
feţe de masă din hârtie, batiste şi serveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi de
ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton; materiale
plastice pentru ambalaje; servetele de masă
din hârtie; postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
35 Marketing (cercetarea pieţei), studii de
piaţă, analiză de piaţă; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor;
intermedieri de afaceri comerciale pentru terţi;

intermediere de contracte pentru terţi pentru
achiziţia şi vânzarea de bunuri; sondaje de
opinie; cercetare în domeniul publicităţii;
distribuţie de produse în scopuri publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi);
închiriere de material publicitar; publicitate,
în special publicitate radiofonică, televizată,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext şi internet; comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing; comenzi telefonice
pentru teleshopping; publicare de materiale
promoţionale; producţie de film publicitar;
intermediere de filme publicitare; compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza de
date a calculatorului; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; intermedierea de contracte (pentru
terţi); intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi);
publicitate, în special dezvoltare strategică şi
planificarea campaniilor; management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar; organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe
internet sau teleshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin internet; agenţii de
publicitate; conceptie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia;
organizare şi realizare de prezentări
multimedia în scopuri publicitare; dezvoltare
de concepţii de publicitate; publicitate pe o
reţea de comunicare online electronică;
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dezvoltare şi creare de concepte publicitare;
dezvoltare, concepţie şi creare de concepte
audiovizuale de comunicare, în scopuri
publicitare; compunere şi publicare de texte
publicitare; servicii de planificare pentru
publicitate; publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în scopuri
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; difuzarea de
anunţuri/spoturi publicitare; publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare;
stocare (gestionare) de date în reţele de date
computerizate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext; difuzare de programe de
televiziune de internet; difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii;
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de
presă); colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agentţilor de
presă; transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, (reţele) computerizate, cabluri
telefonice şi ISDN şi orice alt tip de medii de
transmisie; furnizarea accesului la informaţii
memorate în baze de date, inclusiv pe internet,
şi prin internet şi în special şi prin sisteme de
calculatoare, cu comunicare interactivă;
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul televiziunii şi televiziunii
pe internet; punerea la dispoziţie a unui portal
online; difuzarea de programe de televiziune
pentru abonaţi, în special sub formă de
televiziune plătită şi video la cerere;
telecomunicaţii prin intermediul platformelor
şi portalurilor de internet; radiotelefonie

mobilă, în special furnizare de acces la
aplicaţii; transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale; furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; divertisment radio, pe
internet şi televizat; producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publictar); producţie de filme, altele decât
filmele publicitare; producţie de benzi video;
servicii oferiti de studiouri de înregistrare
pentru televiziune; închiriere de instrumente
muzicale; producţia de muzică; servicii
artistice prestate de orchestre; organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi culturale;
realizarea de evenimente de divertisment în
direct şi de festivaluri de film; organizarea de
expoziţii în scopjuri culturale sau educative;
organizare şi coordonare de concerte;
reprezentaţii teatrale; organizare de spectacole
servicii de impresari; prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice; îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet;
producţie de programe de teleshopping;
înregistrări pe benzi video (filmare); proiecţii
de filme TV sau cinematografice;
microfilmare; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile; publicare
electronică on-line a cărţilor sau periodicelor;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
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de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; actualizare de
software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date;
crearea de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software); proiectare şi închiriere
de software de calculator; întocmire de site-uri
web, proiectare şi actualizare de pagini
principale de web; închiriere de programe
video şi de imagine (software); dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software); proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile (aplicaţii).
45 Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune pe
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video (servicii
juridice); acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
juridică); gestionarea drepturilor de autor;
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi de difuzare în
televiziune, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor, în
special de evenimente sportive, prin acordare
de licenţă (servicii juridice); intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi pentru
reportaje de presă, radio, televiziune şi film
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra reportajelor de
ziar şi de revistă, prin acordare de licenţă
(servicii juridice); administrare, intermediere
şi alt fel de valorificare de drepturi de emisie,

redifuzare, audiovizuale, mecanice şi alte
drepturi de utilizare asupra programelor radio
şi de televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi
elementele principale de realizare a acestora,
precum în special titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01435
(151) 06/03/2017
(732) U F C SECURY GUARD S.R.L., Str.

Baba Novac nr. 3, Centrul Comercial
- Piata Agroalimentara Gloria,
Security Subsol 1, sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

UFC SECURITY

(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
270524;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01436
(151) 06/03/2017
(732) S.C. FIMEX ELECTRONIC S.R.L.,

Str. Victoriei nr. 70, bl. 7, sc. D, apt.
2, Jud. Tulcea, , TULCEA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Gavale

(591) Culori revendicate:negru,alb,roz

(531) Clasificare Viena:261301; 270501;
270511; 290113;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, stuf, trestie,
rachită, 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).
24 Tesături 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
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01454
(151) 06/03/2017
(732) Odeon Cineplex S.R.L., Str.

Stolnicului, nr. 6-10, ap. 6, et.1, sector
1, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

ODEON

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, 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.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01437
(151) 06/03/2017
(732) S.C. PROMED SYSTEM S.R.L.,

Str. Benone Georgescu nr. 12A, Jud.
Dâmboviţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PROMED HOSPITAL

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

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 01438
(151) 06/03/2017
(732) S.C. FAT 2 FIT S.R.L., Şos.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE nr. 44B,
camera nr. 2, tronson 1, bl. 1, et. 1, ap.
113, jud. Ilfov, 077135, Comuna
Mogoşoaia ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NE R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FAT2FIT

(531) Clasificare Viena:020108; 270302;
270501; 270524; 270711;  

(511) Produse şi/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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01439
(151) 06/03/2017
(732) S.C. CELLULAR ONE S.R.L., Str.

Gradinii Publice nr. 6, et. 2, jud.
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(740) WEIZM ANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

cellular one COMUNICA CU
                      TEHNOLOGIA

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, 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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01455
(151) 06/03/2017
(732) DRAGOMIR ELENA, Calea

Rahovei nr. 325, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap.
32, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPORTIST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01440
(151) 06/03/2017
(732) S.C. LIFE IS HARD S.A., Str.

Macului nr. 19-21, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - API S.R.L., Bdul
Carol I nr. 4, Corp A, et. 1, Birou
107, jud. Iasi IAŞI

(540)

                 24ROUTIER go further

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

(531) Clasificare Viena:270501; 270711;
290112;  

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

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
pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01456
(151) 06/03/2017
(732) MARIN-VOICU PETRISOR, Str.

A.I.Cuza nr. 5, sc. B, ap. 35, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

          PATISERIA Măli

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270502; 270507;  

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

30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01441
(151) 06/03/2017
(732) M U N T E A N U

CRISTINA-DANIELA ,  Bd .
Tineretului nr. 39, bl. 51, sc. 1, ap.
33, sector 4, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

MCD - AVOCAŢI DE PARTEA TA!

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:070508; 270501;

270522; 290102;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01442
(151) 06/03/2017
(732) S.C. FARMEX COMPANY S.R.L.,

Str. Drumul Potcoavei nr. 30, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ENZYMM FARMEX

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

290112;  

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

5 Produse farmaceutice; suplimente alimentare
pentru oameni şi animale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 05 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01462
(151) 06/03/2017
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD,
Str. vul. Saksahanskoho nr. 139,,
01032, M. KYIV UKRAINA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314, sector
2 BUCUREŞTI

(540)

ALTEYKA

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

5 Analgezice; anestezice; antibiotice; truse
portabile de medicamente; preparate
bacteriene de uz medical şi veterinar;
preparate bacteriologice de uz medical şi
veterinar; balsamuri de uz medical; preparate
balsamice de uz medical; preparate biologice
de uz veterinar; preparate biologice de uz
medical; spălături vaginale de uz medical;
vaccinuri; preparate terapeutice pentru baie;
preparate pentru baie de uz medical; săruri de
uz medical pentru baie; preparate veterinare;
prepara te  cu  v i tamine;  produse
antihemoroidale; chiloţi igienici; pansamente
igienice; tampoane igienice; hormoni de uz
medical; dezinfectante folosite pentru igienă;
preparate de diagnosticare de uz medical;
substanţe dietetice pentru uz medical;
eucalipt de uz farmaceutic; elixiruri
(preparate farmaceutice); substanţe cu
acţiune în bolile de nervi; calmante; adjuvanţi
pentru uz medical; camfor de uz medical; ulei
camforat de uz medical; casete pentru uz
farmaceutic; capsule pentru medicamente;
ulei de ricin de uz medical; scoarţe de copac
de uz farmaceutic; rădăcini ale plantelor
medicinale; suplimente pentru hrana
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animalelor de uz veterinar; depurative;
substanţe astringente; medicamente de uz
veterinar; medicamente de uz uman; ceai
medicinal; plante medicinale; poţiuni
medicinale; infuzii medicinale; uleiuri
medicinale; linimente; loţiuni de uz veterinar;
loţiuni de uz farmaceutic; unguente de uz
farmaceutic; mentol; mentă de uz farmaceutic;
t incturi  de uz medical;  produse
organoterapeut ice;  scutece pentru
incontinenţă; pilule de uz farmaceutic;
laxative; purgative; antipiretice; produse
antiurice; siropuri de uz farmaceutic;
somnifere; alcool medicinal; produse pentru
sterilizare; pastile pentru uz farmaceutic;
digestive de uz farmaceutic; ceaiuri din plante
pentru uz medicinal; preparate farmaceutice;
enzime de uz veterinar; enzime de uz medical;
fermenţi de uz farmaceutic; preparate
enzimatice de uz veterinar; preparate
enzimatice de uz medical; alimente dietetice
de uz medical; chiloţi absorbanţi pentru
incontinenţă; preparate chimico-farmaceutice;
preparate chimice pentru uz veterinar;
preparate chimice de uz medical; preparate
chimice de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01457
(151) 06/03/2017
(732) CONSTANTINOVA OXANA, Str.

Lisabona nr. 2, bl. 1, ap. 20,
MD-2064, CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRIVATO

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270522;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01463
(151) 06/03/2017
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache

Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

SPORT.RO

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

(531) Clasificare Viena:210301; 260112;
270508; 290115;  

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

16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
p u b l i c i t a r e  p e n t r u  p r o m o v a r e a
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
online, portalurilor web online; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01464
(151) 06/03/2017
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD,
Str. vul. Saksahanskoho nr. 139,,
01032, M. KYIV UKRAINA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314, sector
2 BUCUREŞTI

(540)

MUKALTYN

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

5 Analgezice; anestezice; antibiotice; truse
portabile de medicamente; preparate
bacteriene de uz medical şi veterinar;
preparate bacteriologice de uz medical şi
veterinar; balsamuri de uz medical; preparate
balsamice de uz medical; preparate biologice
de uz veterinar; preparate biologice de uz
medical; spălături vaginale de uz medical;
vaccinuri; preparate terapeutice pentru baie;
preparate pentru baie de uz medical; săruri de
uz medical pentru baie; preparate veterinare;
prepara te  cu  v i tamine;  produse
antihemoroidale; chiloţi igienici; pansamente
igienice; tampoane igienice; hormoni de uz
medical; dezinfectante folosite pentru igienă;
preparate de diagnosticare de uz medical;
substanţe dietetice pentru uz medical;
eucalipt de uz farmaceutic; elixiruri
(preparate farmaceutice); substanţe cu
acţiune în bolile de nervi; calmante; adjuvanţi
pentru uz medical; camfor de uz medical; ulei
camforat de uz medical; casete pentru uz
farmaceutic; capsule pentru medicamente;
ulei de ricin de uz medical; scoarţe de copac
de uz farmaceutic; rădăcini ale plantelor
medicinale; suplimente pentru hrana
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animalelor de uz veterinar; depurative;
substanţe astringente; medicamente de uz
veterinar; medicamente de uz uman; ceai
medicinal; plante medicinale; poţiuni
medicinale; infuzii medicinale; uleiuri
medicinale; linimente; loţiuni de uz veterinar;
loţiuni de uz farmaceutic; unguente de uz
farmaceutic; mentol; mentă de uz farmaceutic;
t incturi  de uz medical;  produse
organoterapeut ice;  scutece pentru
incontinenţă; pilule de uz farmaceutic;
laxative; purgative; antipiretice; produse
antiurice; siropuri de uz farmaceutic;
somnifere; alcool medicinal; produse pentru
sterilizare; pastile pentru uz farmaceutic;
digestive de uz farmaceutic; ceaiuri din plante
pentru uz medicinal; preparate farmaceutice;
enzime de uz veterinar; enzime de uz medical;
fermenţi de uz farmaceutic; preparate
enzimatice de uz veterinar; preparate
enzimatice de uz medical; alimente dietetice
de uz medical; chiloţi absorbanţi pentru
incontinenţă; preparate chimico-farmaceutice;
preparate chimice pentru uz veterinar;
preparate chimice de uz medical; preparate
chimice de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01458
(151) 06/03/2017
(732) FUNDATIA ANDANTINO, Str.

Smaraldului nr. 6, bl. 3, ap. 4, Judeţul
Ilfov, , BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL DE MUZICA PENTRU
COPII SI ADOLESCENTI ANDANTINO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01465
(151) 06/03/2017
(732) S.C. VINGEX TRANS S.R.L., Str.

Popa Şapcă nr. 9, ap. 8, Judeţul
Vrancea,  620090, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

                   CRAMA VINGEX                     
               VRANCEA-ROMANIA

(531) Clasificare Viena:070109; 070110;
070123; 250119; 260116; 260118;  

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

33 Vin; vin alb; vin roşu; vinuri roze; vinuri de
masă; vinuri cu indicaţie geografică protejată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01466
(151) 06/03/2017
(732) S.C. VINGEX TRANS S.R.L., Str.

Popa Şapcă nr. 9, ap. 8, Judeţul
Vrancea, 620090, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

HANUL LUI URECHE RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:070109; 070110;
070124; 250119; 260115; 260118;  

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

43 Restaurante (servirea mesei).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01467
(151) 06/03/2017
(732) PĂVĂLAŞCU MANAGEMENT

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare , bl. 199,
sc. A, ap. 13, jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(540)

HelpAuto

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01470
(151) 06/03/2017
(732) S.C. BIO EDEN LYFE S.R.L., Str.

Vârful Dealului nr. 65, judeţul Iaşi,
705200, PAŞCANI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

Eden Lyfe GROUP HEALTH EXPERT

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

(531) Clasificare Viena:050320; 241721;
270501; 290114;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale plastice pentru ambalat;
caractere tipografice.
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35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01461
(151) 06/03/2017
(732) S.C. FENSTER PLUS S.R.L.,

Şoseaua Nicolina nr. 10-12, bl. 937,
parter, camera 3, Judeţul Iaşi, 707252,
IAŞI ROMANIA 

(540)

CASE SANATOASE

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

6 Produse metalice, în special profile de
ferestre şi de uşi; tâmplărie din aluminiu;
ferestre şi uşi din aluminiu; uşi metalice, cadre
metalice pentru uşi, dispozitive de închidere şi
deschidere pentru uşi (neelectrice), feronerie
pentru uşi, garnituri metalice pentru uşi, inele
şi mânere metalice pentru uşi, armături
metalice pentru uşi, dispozitive de închidere şi
deschidere pentru uşi neelectrice, opritoare
metalice pentru uşi; accesorii pentru ferestre şi
uşi, în special profile metalice de susţinere
(întărire), cuplare şi instalare; piese metalice,
obţinute prin injecţie, pentru susţinerea
(întărirea), asamblarea şi instalarea uşilor şi
ferestrelor; materiale de construcţie metalice;
construcţii transportabile metalice; ferestre
batante de metal.

19 Materiale de construcţie nemetalice;
construcţii transportabile nemetalice; profile
de ferestre şi de uşi nemetalice; ferestre şi uşi
nemetalice; sticlă pentru construcţii şi
elemente de construc ţ i i ,  pachete
termoizolante din sticlă; geam termoizolant
pentru ferestre; uşi, ferestre şi rame din
material plastic; tâmplărie din pvc; sticlă
pentru geamuri (cu excepţia sticlei pentru
geamurile de vehicule).
20 Baghete pentru rame de tablouri (şipci din
lemn); cabluri sau tuburi (cleme de/din
materiale plastice); garnituri nemetalice
pentru ferestre; încuietori nemetalice, altele
decât cele electrice; jaluzele de interior cu
lamele(mobilă); plăci de sticlă pentru oglinzi;
oglinzi; oglinzi de mână (oglinzi de toaletă);
rotile nemetalice pentru mobile.
21 Echipamente (ustensile şi recipiente ) de
bucătărie.
35 Publicare de texte publicitare, difuzare de
material publicitar (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), închiriere de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare,
pregătirea de texte publicitare, publicare de
tex te  pub l ic i t a re ,  reac tua l i za rea
documentaţiei publicitare, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate prin corespondenţa, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, reactualizarea materialelor
publicitare, redactare de texte publicitare,
relaţii publice, servicii de revista presei,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, sfaturi în organizarea şi
conducerea afacerilor, sondaje de opinie;
cronică publicitară; reactualizarea de
materiale publicitare.
37 Curaţare de clădiri (interior); informaţii
din domeniul construcţiilor; demolări de
construcţii; curaţarea ferestrelor; instalarea de
uşi şi ferestre; curaţarea geamurilor;
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instalarea de uşi şi ferestre; lucrări de izolare
a clădirilor (construcţii); construcţii; reparaţii;
servicii de instalaţii; servicii de montaj;
instalări, reparaţii şi întreţinere uşi, ferestre;
servicii de tâmplărie, în special din aluminiu şi
pvc; curăţarea geamurilor.
38 Emisiuni radiofonice; emisiuni televizate.
39 Livrarea de mărfuri (transport).
40 Epurarea aerului (purificarea).
41 Publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor.
42 Consiliere în domeniul construcţiilor;
consiliere în domeniul economiei de energie;
consiliere în domeniul construcţiilor;
decoraţiuni interioare; design industrial.
43 Case de vacanţă (cazare temporară).
44 Case de odihnă; grădinărit peisagistic.
45 Consiliere în proprietate intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01445
(151) 06/03/2017
(732) BABOON SOFTWARE S.R.L., Str.

Caraiman, nr. 5, Jud. Bistiţa Năsăud,
, BISTRIŢA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - API S.R.L., Bdul
Carol I nr. 4, Corp A, et. 1, Birou
107, jud. Iasi IAŞI

(540)

baboon WEB DESIGN Nu esti online, nu
exişti!
(591) Culori revendicate:maro, verde, gri
(531) Clasificare Viena:160313; 270315;

290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01447
(151) 06/03/2017
(732) CAMERA DE COMERŢ ŞI

INDUSTRIE MARAMUREŞ, B-dul.
Unirii, nr. 16, Jud. Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA 

(540)

Veterimar

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:031101; 031102;

241322; 270303; 270501; 270507;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter comercial sau
de publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01448
(151) 06/03/2017
(732) NATTVEND S.R.L., Str. Viilor nr.

23, et. 2, ap. 5, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

nectario Better juice Better you

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;

290112;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01449
(151) 06/03/2017
(732) S.C. BALTUR SIB S.R.L., Str.

Regele Ferdinand nr. 2, Jud. Sibiu,
550200, SIBIU ROMANIA 

(540)

baltur sib

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  

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

35 Servicii de comercializare a echipamentelor
termice, de ventilaţie şi aer condiţionat, a
panourilor solare şi fotovoltaice; servicii de
import. 
37 Construcţii şi instalaţii; lucrări de montaj şi
instalaţii termice şi sanitare, inclusiv reţele de
apă potabilă şi canalizare, întreţinere şi
reparaţii staţii de epurare; instalarea de
echipamente termice, în special cazane de apă
caldă, abur, arzătoare, pompe, service în
garanţie şi post garanţie pentru lucrările
prestate; reparaţii curente şi capitale de
instalaţii şi echipamente.
42 Realizarea de studii de fezabilitate şi
servicii de proiectare tehnică pentru centrale şi
instalaţii termice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01450
(151) 06/03/2017
(732) S.C. LIBERTY TECHNOLOGY

PARK S.A., Str. Gării, nr. 21, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

            Liberty Technology Park Cluj

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde

(531) Clasificare Viena:260304; 260409;
260725; 270501; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură;
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01451
(151) 06/03/2017
(732) S.C. ASISOFT S.R.L., Str. Inginer

Pisoni nr. 20, sector 1, 010928,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
FOTORISC

(511) Produse şi/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 01452
(151) 06/03/2017
(732) S.C. ASISOFT S.R.L., Str. Inginer

Pisoni nr. 20, sector 1, 010928,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
SERVISEL

(511) Produse şi/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 01453
(151) 06/03/2017
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş

nr. 22, parter, birou nr. 1, judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

VEL PITAR

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

270501; 290114;  

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

30 Pâine; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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