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Cereri Mărci publicate în 13/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07882 06/12/2017 MARIUS GABRIEL PANDEL HOLIDAY BOX

2 M 2017 07883 06/12/2017 SC INTERNET SI TEHNOLOGIE
S3 SRL

ITS3

3 M 2017 07884 06/12/2017 Mindi I.F.N. S.A. Împrumut la un click distanță!

4 M 2017 07885 06/12/2017 CRISTINA STOICA SELECT BAND CONSTANTA

5 M 2017 07886 06/12/2017 CRISTINA STOICA FORMATIA SELECT
CONSTANTA

6 M 2017 07887 06/12/2017 LIDYA WALNUTS S.A. Lidya walnuts

7 M 2017 07889 06/12/2017 MINISTERUL CULTURII SI
IDENTITATII NATIONALE

CENTENAR 100 ROMÂNIA
1918-2018 SĂRBĂTORIM
ÎMPREUNĂ

8 M 2017 07890 06/12/2017 Nutrien Ltd. NUTRIEN

9 M 2017 07891 06/12/2017 IT INNOVATION CORP SRL G GiftShare

10 M 2017 07892 06/12/2017 IRIS ROBOTICS SRL IRIS ROBOTICS

11 M 2017 07893 06/12/2017 Nutrien Ltd. N

12 M 2017 07894 06/12/2017 BEST TRADE SRL Select Travel

13 M 2017 07895 06/12/2017 ELENA ȘCHIOPU CLASSIC INN

14 M 2017 07896 06/12/2017 OKF Corporation OKF

15 M 2017 07898 06/12/2017 SC UNIEVO SRL pink Woolly

16 M 2017 07899 06/12/2017 KELL OVERSEAS SECURITY
SRL

KELL OVERSEAS SECURITY

17 M 2017 07900 06/12/2017 IONUŢ ALEXANDRU ANGHEL CARMANGERIA OZANA
ANGHEL MĂCELARU' DIN 1993

18 M 2017 07901 06/12/2017 CENTRUL DE SOCIOLOGIE
URBANA SI REGIONALA CURS
SRL

CURS

19 M 2017 07906 06/12/2017 SC AMANET AUTO SRL amanetauto.ro

20 M 2017 07907 06/12/2017 SILVIA MONICA MOLDOVAN THE CARE HUB

21 M 2017 07908 06/12/2017 RAMONA MARIA SANDU GRIFFES

22 M 2017 07909 06/12/2017 CARRERAS LIMITED CRAVEN THE HOUSE OF
CRAVEN SINCE 1863

23 M 2017 07910 06/12/2017 MARIUS PASCARIUC Travos

24 M 2017 07911 06/12/2017 SC BY NEAGU MARIUS SRL-D Bărbierii
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 07912 06/12/2017 ASOCIATIA DE MEDICINA

PENTRU SANATATE PUBLICA
La Taica Lazăr Magazin de
caritate

26 M 2017 07913 06/12/2017 PRO TV S.R.L. PRO.TV PLUS

27 M 2017 07914 06/12/2017 CREDIUS IFN SA good to pay

28 M 2017 07915 06/12/2017 KESZ INTERNATIONAL
ROMANIA S.R.L.

HEXAGON OFFICE &
APARTMENTS
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(210) M 2017 07882
(151) 06/12/2017
(732) MARIUS GABRIEL PANDEL ,

STR. MIORIŢA NR. 5, JUD. ILFOV,
BERCENI, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

HOLIDAY BOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
09.01.10; 29.01.13; 05.01.12; 03.07.24;
26.01.16; 21.03.01

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2017 07883
(151) 06/12/2017
(732) SC INTERNET SI TEHNOLOGIE

S3 SRL, CALEA VITAN NR.
154-158, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ITS3

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7692C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07884
(151) 06/12/2017
(732) Mindi I.F.N. S.A., STR.

BILCIUREŞTI NR. 9A, ET. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014012,
ROMANIA

(540)
Împrumut la un click distanță!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Servicii financiare, servicii financiare
computerizate, servicii bancare și financiare,
servicii de împrumuturi financiare.

───────

(210) M 2017 07885
(151) 06/12/2017
(732) CRISTINA STOICA, STR.

REVOLUŢIEI NR. 34, COM.
COGEALAC, JUD. CONSTANŢA,
COM. COGEALAC, ROMANIA

(540)
SELECT BAND CONSTANTA

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

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

───────

(210) M 2017 07886
(151) 06/12/2017
(732) CRISTINA STOICA, STR.

REVOLUŢIEI NR. 34, COM.
COGEALAC, JUD. CONSTANŢA,
COM. COGEALAC, ROMANIA

(540)
FORMATIA SELECT

CONSTANTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07887
(151) 06/12/2017
(732) LIDYA WALNUTS S.A., CALEA

CÎMPULUI NR. 579A, JUD. ARGEŞ,
COM. MARACINENI, ROMANIA

(540)

Lidya walnuts

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 05.03.11;
05.03.13; 05.07.06

(591) Culori revendicate:albastru închis,
turcoaz, verde, maro

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
uleiuri comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 07889
(151) 06/12/2017
(732) MINISTERUL CULTURII SI

IDENTITATII NATIONALE, B-
DUL UNIRII NR. 22, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030833, ROMANIA

(540)

CENTENAR 100
ROMÂNIA 1918-2018

SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.12;
27.05.17; 27.07.17; 29.01.14; 24.17.02;
27.07.01

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

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

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi folosiţi
în industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
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.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide., Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
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.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
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14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
perelucrate sau semi-prelucrate şi înlocuitori,
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
extrudate pentru uzul în manufactură, materiale
pentru ambalaje, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia hârtiei,
cauciucului şi a materialelor plastice), materiale
textile fibroase brute.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,

ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.
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 frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2017 07890
(151) 06/12/2017
(732) Nutrien Ltd., STR. 1ST AVENUE

SOUTH NR. 122, SUITE 500,
SASKATOON, SASKATCHEWAN,
SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K 7G3, CANADA

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

(540)
NUTRIEN

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

1. Potasă, îngrășăminte, produse chimice
pentru utilizare la fabricarea îngrășămintelor
inclusiv, azot, amoniac, amoniu, potasiu, potasă,
fosfat, sulf, azotat de potasiu, azotat de
amoniu, fosfat de amoniu, uree, acid sulfuric și
acid fosforic, produse chimice pentru utilizare
la fabricarea pesticidelor, produse chimice
pentru agricultură, respectiv agenți tensioactivi,
adjuvanți, și agenți de umectare pentru
utilizare la aplicarea erbicidelor, insecticidelor,
pesticidelor, și nutrienți ai solului, adjuvanți
pentru utilizare cu produse chimice pentru
agricultură, adjuvant sub formă de spray uleios
pentru utilizare cu insecticide și fungicide
pentru agricultură, ingrediente chimice active
pentru utilizare la fabricarea îngrășămintelor,
pesticidelor,
erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor și
rodenticidelor, agenți de condiționare a solului
pentru utilizare în agricultură, aditivi nutritivi
pentru intensificarea activității biologice a apei
și a solului în scopul fertilizării, îmbunătățirii
pH-ului solului și a pH-ului apei pentru
irigație, îmbunătățirea capacității de penetrare
a solului, și creșterea performanței pesticidelor
și a îngrășămintelor, preparate chimice pentru
utilizare în agricultură, respectiv, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, agenți
tensioactivi pentru sol utilizați pentru a accelera
mișcarea uniformă a apei în sol, inoculanți           
pentru sol pentru aplicarea pe semințe utilizați
în agricultură, aditivi chimici pentru îngrășăminte,
agent de umectare, agent de împrăștiere,
de penetrare și tensioactiv pentru utilizare în
legătură cu pesticidele, erbicidele, agenții de
deshidratare, agenții de defoliere, insecticidele,
fungicidele, acaricidele, regulatorii de creștere
a plantelor și nutrienții foliari, agenți de
condiționare a apei, respectiv, fosfați pentru
tratarea apei potabile, anti-spumant, agent

de despumare pentru utilizare în agricultură,
aminoacizi pentru utilizare cu produse nutritive
pentru plante solubile în apă, aminoacizi ca
sursă de azot pentru utilizare cu produse nutritive
pentru plante solubile în apă și aminoacizi ca
surse de azot pentru utilizare în combinație cu
produse nutritive pentru plante solubile în apă
formulate pentru aplicare foliară sau prin irigare
în picătură, nutrienți pentru creșterea plantelor,
hrană pentru plante, aditiv pentru tratarea apei
pentru utilizare la întreținerea gazonului terenului
de golf, soluție de uree de puritate ridicată pentru
tratamentul și controlul gazelor de eșapament
ale motoarelor diesel, emisiile de oxid de
azot și respectiv dioxid de azot, aditivi chimici
pentru gazele de eșapament de la arderea
combustibililor.
5. Pesticide, erbicide, fungicide, insecticide,
rodenticide, paraziticide.
44. Servicii de aplicare obișnuită, respectiv
aplicarea îngrășămintelor și a altor produse
chimice pentru agricultură, servicii de
consultanță agronomică, servicii de agronomie,
respectiv, servicii de consultanță în ceea ce
privește furnizarea informațiilor de gestionare a
culturilor și a randamentului de producție, cum
ar fi recomandările agricole și recomandările
pentru culturi, recomandările privind gestionarea
dăunătorilor și recomandările pentru semințe,
gestionarea agronomică, și anume furnizarea
de informații referitoare la agricultura corectă
și la tehnologia cu rată variabilă, utilizând
sisteme globale de poziționare, sisteme de
informații geografice și imagistică prin satelit,
servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură, consultanță agricolă și informații
în domeniul producției agricole vegetale,
planificarea culturilor, fezabilitatea culturilor, rata
de însămânțare a culturilor, cultivarea culturilor,
monitorizarea culturilor, fertilitatea culturilor,
selectarea semințelor și îmbunătățirea producției
agricole vegetale.

                               acceptata.
 

                                                                                 Se invoca prioritatea nr. 1841262 din data:
                                                        07/06/2017 si tara Canada avand starea 
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(210) M 2017 07891
(151) 06/12/2017
(732) IT INNOVATION CORP SRL,

BLD. TINERETULUI (FOSTA STR.
PIONIERILOR) NR. 49, BL. 58,
SC. 2, ET. 1, AP. 40, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

G GiftShare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.12

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

clase:
16. Carduri de cadouri (tipărituri).
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de comenzi online, închiriere de spațiu publicitar
online, servicii de administrare a comunităților
online, oferte pentru licitații online în numele
terților, servicii de vânzare prin licitații online prin
internet.
36. Servicii filantropice privind donațiile
financiare.

(210) M 2017 07892
(151) 06/12/2017
(732) IRIS ROBOTICS SRL, BD. GĂRII

NR. 30, BL. A, ET. 2, AP. 9,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
ROMANIA

(540)
IRIS ROBOTICS

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

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

───────

(210) M 2017 07893
(151) 06/12/2017
(732) Nutrien Ltd., STR. 1ST AVENUE

SOUTH NR. 122, SUITE 500,
SASKATOON, SASKATCHEWAN,
SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K 7G3, CANADA

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

(540)

N

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 26.11.13;
26.11.01

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

1. Potasă, îngrășăminte, produse chimice
pentru utilizare la fabricarea îngrășămintelor
inclusiv, azot, amoniac, amoniu, potasiu,
potasă, fosfat, sulf, azotat de potasiu, azotat
de amoniu, fosfat de amoniu, uree, acid
sulfuric și acid fosforic, produse chimice
pentru utilizare la fabricarea pesticidelor,
produse chimice pentru agricultură, respectiv
agenți tensioactivi, adjuvanți, și agenți de
umectare pentru utilizare la aplicarea erbicidelor,
insecticidelor, pesticidelor, și nutrienți ai
solului, adjuvanți pentru utilizare cu produse
chimice pentru agricultură, adjuvant sub
formă de spray uleios pentru utilizare cu
insecticide și fungicide pentru agricultură,
ingrediente chimice active pentru utilizare
la fabricarea îngrășămintelor, pesticidelor,
erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor și
rodenticidelor, agenți de condiționare a solului
pentru utilizare în agricultură, aditivi nutritivi
pentru intensificarea activității biologice a apei
și a solului în scopul fertilizării, îmbunătățirii
pH-ului solului și a pH-ului apei pentru
irigație, îmbunătățirea capacității de penetrare
a solului, și creșterea performanței pesticidelor

───────
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și a îngrășămintelor, preparate chimice pentru
utilizare în agricultură, respectiv, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, agenți
tensioactivi pentru sol utilizați pentru a accelera
mișcarea uniformă a apei în sol, inoculanți
pentru sol pentru aplicarea pe semințe utilizați
în agricultură, aditivi chimici pentru îngrășăminte,
agent de umectare, agent de împrăștiere,
de penetrare și tensioactiv pentru utilizare în
legătură cu pesticidele, erbicidele, agenții de
deshidratare, agenții de defoliere, insecticidele,
fungicidele, acaricidele, regulatorii de creștere
a plantelor și nutrienții foliari, agenți de
condiționare a apei, respectiv, fosfați pentru
tratarea apei potabile, anti-spumant, agent
de despumare pentru utilizare în agricultură,
aminoacizi pentru utilizare cu produse nutritive
pentru plante solubile în apă, aminoacizi ca
sursă de azot pentru utilizare cu produse nutritive
pentru plante solubile în apă și aminoacizi ca
surse de azot pentru utilizare în combinație cu
produse nutritive pentru plante solubile în apă
formulate pentru aplicare foliară sau prin irigare
în picătură, nutrienți pentru creșterea plantelor,
hrană pentru plante, aditiv pentru tratarea apei
pentru utilizare la întreținerea gazonului terenului
de golf, soluție de uree
de puritate ridicată pentru tratamentul și controlul
gazelor de eșapament ale motoarelor diesel,
emisiile de oxid de azot și respectiv dioxid de
azot, aditivi chimici pentru gazele de eșapament
de la arderea combustibililor.
5. Pesticide, erbicide, fungicide, insecticide,
rodenticide, paraziticide.
44. Servicii de aplicare obișnuită, respectiv
aplicarea îngrășămintelor și a altor produse
chimice pentru agricultură, servicii de
consultanță agronomică, servicii de agronomie,
respectiv, servicii de consultanță în ceea ce
privește furnizarea informațiilor de gestionare a
culturilor și a randamentului de producție, cum
ar fi recomandările agricole și recomandările
pentru culturi, recomandările privind gestionarea
dăunătorilor și recomandările pentru semințe,
gestionarea agronomică, și anume furnizarea
de informații referitoare la agricultura corectă
și la tehnologia cu rată variabilă, utilizând
sisteme globale de poziționare, sisteme de
informații geografice și imagistică prin satelit,
servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură, consultanță agricolă și informații
în domeniul producției agricole vegetale,
planificarea culturilor, fezabilitatea culturilor, rata
de însămânțare a culturilor, cultivarea culturilor,
monitorizarea culturilor, fertilitatea culturilor,
selectarea semințelor și îmbunătățirea producției
agricole vegetale.
Se invoca prioritatea nr. 1841545 din data: 
08/06/2017 si tara Canada avand starea
acceptata.

───────

(210) M 2017 07894
(151) 06/12/2017
(732) BEST TRADE SRL, STR. HOREA

NR. 28, APT. 8, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

Select Travel

(531) Clasificare Viena: 03.09.17; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07895
(151) 06/12/2017
(732) ELENA ȘCHIOPU, STR. G-RAL

L. MOCIULSCHI NR. 12, BL. 36,
SC. C, AP. 12, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
CLASSIC INN

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

43. Restaurante, cazare temporară.
───────
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(210) M 2017 07896
(151) 06/12/2017
(732) OKF Corporation, 52 JEOLDWI-

GIL, PUNGSAN-EUP, ANDONG-SI,
GYEONGBUK, 36618, REPUBLIC
OF KOREA, GYEONGBUK, 36618,
REPUBLICA COREEA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

OKF

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

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

32. Sucuri de legume (băuturi), sucuri de fructe,
băuturi care conţin suc de aloe, siropuri din
fructe pentru băuturilor, siropuri pentru băuturi,
băuturi din amestecuri de fructe şi sucuri
de legume, nectare din fructe non-alcoolice,
apă gazoasă, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, siropuri, extracte şi esenţe pentru
prepararea băuturilor, sirop de malt pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de lichioruri,
apă potabilă, apă minerală, apă carbogazoasă,
apă tonică, sifon, bere şi preparate pentru
fabricarea berii, bere fără alcool, înlocuitor de
bere, bere cu aromă de cafea, apă îmbogăţită cu
vitamine, băuturi pentru sportivi.

───────

(210) M 2017 07898
(151) 06/12/2017
(732) SC UNIEVO SRL, BD. REPUBLICII

NR. 21, BL. A5, ET. 8, AP. 45,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

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

(540)

pink Woolly

(531) Clasificare Viena: 03.04.11; 03.04.24;
27.03.03; 27.05.01; 27.05.02

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

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

───────
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(210) M 2017 07899
(151) 06/12/2017
(732) KELL OVERSEAS SECURITY

SRL, STR. GLORIEI NR. 135A,
BL. PR1, SC. 1, ET. 2, AP. 12,
SAT 1 DECEMBRIE, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA 1 DECEMBRIE,
ROMANIA

(540)

KELL OVERSEAS SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07900
(151) 06/12/2017
(732) IONUŢ ALEXANDRU ANGHEL,

ŞOS. BUCUREŞTI-URZICENI NR.
59, COMUNA AFUMAŢI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT AFUMAŢI, ROMANIA

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

(540)

CARMANGERIA
OZANA ANGHEL

MĂCELARU' DIN 1993

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 03.04.02;
03.04.11; 03.04.12; 03.04.18; 03.04.20;
11.01.03; 14.07.18; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul  terţilor a
produselor diverse din producţie proprie  şi  a
unor terţi, în special carne și produse din carne
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor  să le vadă şi să  le  achiziţioneze  cât  
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  şi/sau  cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing,publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).
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───────

(210) M 2017 07901
(151) 06/12/2017
(732) CENTRUL DE SOCIOLOGIE

URBANA SI REGIONALA CURS
SRL, STR. TUDOR ARGHEZI
NR. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CURS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07906
(151) 06/12/2017
(732) SC AMANET AUTO SRL,

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR.
31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)
amanetauto.ro

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, administrarea
şi gestiunea afacerilor comerciale, servicii
de aprovizionare şi desfacere în vederea
cumparării şi vânzării pentru terţi, adunarea
împreună a unor produse şi servicii oferite
altora spre vânzare, cu posibilitatea unor
vizionări convenabile a acestora de către
client, prezentarea produselor şi serviciilor prin
orice mijloace de comunicare, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eşantioane, de orice tip
şi pe orice cale de comunicare, promovarea
bunurilor şi serviciilor altora pe orice cale de
comunicare, licenţe de servicii şi produse pentru
terţi, servicii de intermediere comercială între
clienţi sau prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin orice mijloace de comunicare,
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse şi servicii, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă
şi să cumpere, prin toate mijloacele de
comunicaţii, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, vânzare en-gross şi en-detail
prin curier, prin poştă, prin magazine, lanţuri de
magazine, târguri, expoziţii, on-line într-o reţea
computerizată, prin internet, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, toate aceste servicii
şi pentru servicii din clasa 36.

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, amanet, amanet auto, valori, agenţii
de credit, analiză financiară, afaceri bancare,
cauţiuni (garanţie financiară), împrumuturi,
împrumuturi pe bază de amanet, împrumuturi în
rate, încasare a creanţelor, depozite de valori,
operaţiuni financiare, analiză financiară, cotaţii
de bursă, investiţii de capital, servicii de cărţi
de credit, servicii de cărţi de debit, consultaţii
în domeniul financiar, estimări financiare pentru
asigurări, servicii oferite de bănci, estimări
fiscale, transfer electronic de fonduri, tranzacţii
financiare.

───────
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(210) M 2017 07907
(151) 06/12/2017
(732) SILVIA MONICA MOLDOVAN,

STR. LACULUI NR. 7, JUDEŢUL
TIMIŞ , GHIRODA, 307200,
ROMANIA

(540)
THE CARE HUB

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

44. Furnizare de servicii pentru îngrijire
temporară.

───────

(210) M 2017 07908
(151) 06/12/2017
(732) RAMONA MARIA SANDU, STR.

DRAGASANI NR. 13, JUDEŢUL
ALBA, MICESTI, ROMANIA

(540)

GRIFFES

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2017 07909
(151) 06/12/2017
(732) CARRERAS LIMITED, GLOBE

HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R,, LONDRA,
MAREA BRITANIE

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335, B,
ROMANIA

(540)

CRAVEN THE HOUSE
OF CRAVEN SINCE 1863

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.07.21; 03.01.06; 03.01.24; 26.01.06;
26.13.25

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/12/2017

(210) M 2017 07910
(151) 06/12/2017
(732) MARIUS PASCARIUC, JUDEŢUL

IAŞI, REDIU, ROMANIA
(540)

Travos

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.01.12; 27.03.11

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2017 07911
(151) 06/12/2017
(732) SC BY NEAGU MARIUS SRL-

D, ALEEA LIVEZILOR NR. 18,
BL. 1, SC. 1, AP.3, CAMERA 2,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Bărbierii

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

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

44. Servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni, frizerie.

───────

(210) M 2017 07912
(151) 06/12/2017
(732) ASOCIATIA DE MEDICINA

PENTRU SANATATE PUBLICA,
BD-UL CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 20 DEMISOL,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

La Taica Lazăr
Magazin de caritate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 02.01.16; 02.01.05

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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.

───────
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(210) M 2017 07913
(151) 06/12/2017
(732) PRO TV S.R.L., B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU,NR.105,PARTER,CAMERA
101,SECTOR
2,BUCURESTI,ROMANIA,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

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

(540)

PRO.TV PLUS

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de
radio/televiziune, publicaţiilor online şi offline,
portalurilor şi site-urilor web, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2017 07914
(151) 06/12/2017
(732) CREDIUS IFN SA, BD-UL

PIPERA NR. 11, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)
good to pay

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

36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
───────

(210) M 2017 07915
(151) 06/12/2017
(732) KESZ INTERNATIONAL ROMANIA

S.R.L., STR. BRAŞOV NR. 19,
CAMERA 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400066, ROMANIA

(740) IP BOUTIQUE, STR. CONSTANTIN
BRÂNCUŞI NR. 9, BL. D15, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

HEXAGON OFFICE
& APARTMENTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.15.09; 26.11.13

(591) Culori revendicate:pantone=gri închis,
pantone=ocru; pantone=gri deschis;
pantone=galben; pantone=negru

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

36. Furnizare de cazare permanentă
(imobiliare), închiriere de spaţii de cazare
permanentă (imobiliare), servicii de localizare de
apartamente pentru terţi (cazare permanentă),
afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
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imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăţi imobiliare, furnizare de
informaţii pe internet privind afacerile imobiliare,
administrare de imobile, închirieri de spaţii
pentru birouri, închiriere de apartamente,
închirieri de locuinţe (apartamente), organizare
de închirieri de apartamente, administrare de
închiriere de apartamente, administrare de
clădiri cu apartamente, închirieri de apartamente
şi birouri, închiriere de spaţii comerciale,
servicii de gestiune imobiliara pentru construcţii
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidenţiale.
37. Construcţie de spaţii de cazare interioare,
construire de locuri de cazare pentru
turism, construcţii, construcţii civile, servicii de
construcţii, consultanţă în domeniul constructiilor
civile (construcţii), servicii de construcţii
civile, amenajare teritorială pentru construcţii,
amenajare de terenuri (construcţii), construcţie
de clădiri de apartamente, construcţie de clădiri,
servicii de management în construcţii, servicii
de dezvoltare imobiliara (construcţii), servicii
de construcţii de clădiri, construcţii de clădiri
rezidenţiale şi comerciale.
42. Proiectare de construcţii, proiectare de
sisteme de construcţii, servicii de proiectare
privind constructiile civile, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte
de construcţii, planificarea şi proiectarea
constructiilor, proiectare de spaţii de birou,
servicii de cercetare în domeniul construcţiilor,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru construcţii.
43. Cazare temporară, organizare de cazare
temporară, servicii de cazare hotelieră, servicii
de ospitalitate (cazare temporară), evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la
hotel, organizare de cazare pentru turişti,
servicii de cazare pentru reuniuni, furnizare
de cazare pentru vacanţe, servicii de cazare
pentru vacanţe, asigurare de cazare temporară
pentru lucru, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, cazare temporară la hoteluri şi moteluri,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeţi,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de spaţii de cazare temporară, închirieri
de spaţii de cazare temporară, furnizare de
spaţii de cazare temporară mobilate, rezervare
de locuri de cazare pentru vacanţe, asigurare
de spaţii de cazare pentru turişti, rezervare de
locuri de cazare pentru călători, intermediere
de spaţii de cazare pentru membrii, furnizare
de locuri de cazare pentru recepţii, rezervare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de

informaţii pe internet despre cazare, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanţă,
furnizare de informaţii despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informaţii pe internet
despre cazarea temporară, servicii de rezervare
a locurilor de cazare (time-share), închiriere
de cazare temporară în case şi apartamente
de vacanţă, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri şi plecări),
prestare de servicii de informaţii despre cazare
pe timpul călătoriilor şi servicii de agenţii pentru
rezervarea cazării pe timpul călăloriilor, oferite
călătorilor, spaţii pentru festivităţi şi facilităţi
temporare de birouri şi reuniuni, închiriere spaţii
pentru birouri temporare, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor.
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