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Cereri Mărci publicate în 16/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05856 09/10/2017 DEVAstation Longboard Crew

SRL
TRANSYLVANIA DOWNHILL

2 M 2017 06297 09/10/2017 Florin Adin Floria
Cristian Chiric

FL feelit.live

3 M 2017 06439 07/10/2017 Grațiela Dinu PIȚERIA

4 M 2017 06440 08/10/2017 Fun N Fantasy SRL EST. 2010 CROCODILE

5 M 2017 06441 09/10/2017 SAFE SECURITY SRL SAFE SECURITY GT

6 M 2017 06442 09/10/2017 SC BIODOM EUROPE SRL TERMAL

7 M 2017 06443 09/10/2017 VICTOR GABRIEL CLĂTICI RoJCED

8 M 2017 06444 09/10/2017 COSTICĂ ZĂRNESCU rentakub.com

9 M 2017 06445 09/10/2017 CRISTIAN GHIRASIN GEMELLI Întotdeauna copiat,
niciodată egalat

10 M 2017 06446 09/10/2017 MIKY SRL MIKY

11 M 2017 06447 09/10/2017 CAFFETERIA ROSE SRL rosé caffé

12 M 2017 06448 09/10/2017 S.C. AVICOLA LUMINA S.A. OUĂ OCHIOASE

13 M 2017 06449 09/10/2017 S.C. AVICOLA LUMINA S.A. OUĂ INIMOASE

14 M 2017 06450 09/10/2017 SC EASYHOST SRL WebGarage

15 M 2017 06451 09/10/2017 TIGER SECURITY SERVICES
SA

TIGER SECURITY SERVICES

16 M 2017 06453 09/10/2017 JEMERY JOHN SARGEANT Star Magic

17 M 2017 06454 09/10/2017 JEMERY JOHN SARGEANT

18 M 2017 06455 09/10/2017 NATISAN MEDICINĂ
GENERALĂ SRL

CENTRUL MEDICAL NATISAN

19 M 2017 06456 09/10/2017 SC MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE SRL

SANITABANT

20 M 2017 06457 09/10/2017 VASILE BĂESCU
ION ALIN CÎRSTOCEA
BURSUMAC LUCIA
GEORGE ŞERBAN
ALEXANDRU VÎLVOI

ROMÂNIA MAI ÎNTÂI

21 M 2017 06458 09/10/2017 VASILE BĂESCU
ION ALIN CÎRSTOCEA
BURSUMAC LUCIA
GEORGE ŞERBAN
ALEXANDRU VÎLVOI

MAI ÎNTÂI ROMÂNIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 06459 09/10/2017 TUDOR SIMON BEST STUDIOS

23 M 2017 06460 09/10/2017 PIETRARU LAURENTIU MIHAI
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Ceramica Pietraru

24 M 2017 06461 09/10/2017 SPEED TRANS PARTIAL
LOGISTIC SRL

SPEED TRANS PARTIAL
LOGISTIC

25 M 2017 06462 09/10/2017 SC OUTDOOR 4 U SRL JUST GET YOU

26 M 2017 06463 09/10/2017 L.H. EL INVESTMENT SRL SUPERLAND

27 M 2017 06464 09/10/2017 RAMONA-CĂTĂLINA
TODIREANU

OGLINDA CU AMINTIRI

28 M 2017 06465 09/10/2017 TRAIAN ANDRAS DACII LIBERI CREATIVI

29 M 2017 06466 09/10/2017 SC TMA GUARD & SECURITY
SRL

TMA GUARD & SECURITY

30 M 2017 06467 09/10/2017 SC STRIKE SECURITY SRL STRIKE SECURITY

31 M 2017 06468 09/10/2017 IONEL-PUIU ANDREI the OLD LEGEND steak house

32 M 2017 06469 09/10/2017 PETMAR VISION SRL RoLaseta by Maria Petcu

33 M 2017 06471 09/10/2017 OMV PETROM SA Petrom Comercial APROAPE DE
TINE

34 M 2017 06472 09/10/2017 ASOCIAŢIA
DREAM.ACT.REALISE.EMPOWER
(VISEAZA.ACTIONEAZA.REALIZEAZA.INCURAJEAZA)

KEY INTERNATIONAL SCHOOL
Knowledge Empowers You

35 M 2017 06473 09/10/2017 VLAD CHERCHEZAN VICII SI DELICII

36 M 2017 06474 09/10/2017 ADAMA MAKHTESHIM LTD APOLLO

37 M 2017 06475 09/10/2017 AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL Boier Radu

38 M 2017 06476 09/10/2017 SC KINETO DODO SRL-D Kineto DoDo experienţe de
povestit

39 M 2017 06477 09/10/2017 SC TEKTONIK MOTOR SRL TekBlue

40 M 2017 06478 09/10/2017 ASOCIAŢIA FORUMUL
ROMÂNO-CHINEZ

FORUMUL ROMÂNO-CHINEZ

41 M 2017 06479 09/10/2017 BARRY CALLEBAUT AG CHOCOLATE ACADEMY

42 M 2017 06480 09/10/2017 ALEXANDRU MINCULESCU RÂZI CA PROSTU'

43 M 2017 06481 09/10/2017 ANDREEA-MARIANA IONIŢĂ Smart CluB

44 M 2017 06482 09/10/2017 SC AGROCONCEPT IMPEX
SRL

3 ANI GARANŢIE PREMIUM

45 M 2017 06483 09/10/2017 ADVANCED IDEAS STUDIO
SRL

IDEOLOGIQ
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(210) M 2017 05856
(151) 09/10/2017
(732) DEVAstation Longboard Crew

SRL, STR. ULITA MARE NR.
111, JUDEȚUL HUNEDOARA,
CRISTUR, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA DOWNHILL
(531) Clasificare Viena: 06.01.02;

06.01.04; 27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06297
(151) 09/10/2017
(732) Florin Adin Floria, STR. MIHAI

EMINESCU NR. 49, ET. 3, AP.
15, JUDEȚUL BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA
Cristian Chiric, STR.
BUCUREȘTII NOI NR. 24,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

FL feelit.live
(591) Culori revendicate:violet

(531) Clasificare Viena: 24.17.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.22;
29.01.05

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
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crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06439
(151) 07/10/2017
(732) Grațiela Dinu, STR. PIETRIȘULUI

NR. 1D, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PIȚERIA
(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb,

gri

(531) Clasificare Viena: 02.09.04;
02.09.07; 02.09.12; 04.05.02;
04.05.21; 27.03.03; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

43. Pizzerii, servicii de alimentație publică,
servicii oferite de cafenea, restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06440
(151) 08/10/2017
(732) Fun N Fantasy SRL, STR.

RĂCARI NR. 6, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EST. 2010 CROCODILE
(531) Clasificare Viena: 03.11.01;

03.11.09; 03.11.24; 27.05.01

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

12. Cărucioare pentru copii, scaune auto
pentru copii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06441
(151) 09/10/2017
(732) SAFE SECURITY SRL, STR.

REPUBLICII NR. 107, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400489,
ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, BUCUREŞTI, 400593,
ROMANIA

(540)

SAFE SECURITY GT
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
24.01.09; 24.01.15; 03.07.16;
03.07.24

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

38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat.
39. Servicii de transport, ambalare,
depozitare, distributie în domeniul pazei
şi protectiei de bunuri şi valori, cum ar fi
transport securizat, transportul persoanelor
carora li se ofera protecţie.
41. Educaţie, instruire, şcoală agenţi şi
personal servicii securitate.
45. Servicii personale şi sociale destinate
a satisface necesităţi individuale, servicii de
protecţie şi securitate, agenţii de detectivi,
escortă, pază nocturnă şi de zi, cercetare
privind persoanele dispărute, pază contra
incendiilor, paza obiectivelor, persoanelor,
bunurilor şi valorilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06442
(151) 09/10/2017
(732) SC BIODOM EUROPE SRL, STR.

FLORILOR NR. 4, JUDEŢUL
MUREŞ, SIGHIŞOARA , RO.MU,
ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BC, ROMANIA

(540)
TERMAL

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

9. Instrumente de măsurare, detectare
şi monitorizare, indicare şi control,
instrumente de monitorizare, dispozitive
de control (regulatoare), aparate
de supraveghere vizuală, unităţi de
monitorizare (electrice), aparate electrice

de supraveghere, aparate de control
de supraveghere (electrice), monitoare
electronice de dioxid de carbon (altele
decît cele pentru uz medical), aparate
de monitorizare electronice, altele decît
cele pentru uz medical, monitoare
electronice de temperatură, altele decît
cele pentru uz medical, aparat de
control de la distanţă, aparate de reglare
a carburantului, aparate de reglare a
căldurii, aparate pentru reglarea timpului,
aparate de control al proceselor (electrice),
aparate de reglaj termostatic, aparate
de reglare a temperaturii, aparatură de
control automată, aparate digitale pentru
controlul proceselor, comenzi (contacte)
electrice, aparate electrice de control,
unităţi electronice de control, aparate
de control al proceselor (electronice),
dispozitive electronice de reglare, aparate
de comandă la distanţă cu infraroşu, staţii
de control de la distanţă (electrice sau
electronice), dispozitive pentru controlul
energiei, programatoare electronice pentru
încălzire centrală, regulatoare de energie,
regulatoare de temperatură (termostate),
aparate pentru reglarea temperaturii apei,
regulatoare de presiune, comenzi termice
(contacte).
11. Conducte şi instalaţii pentru transportul
gazelor de eşapament, arzătoare, boilere şi
încălzitoare, şemineuri, aparate de încălzire
centrală, aparate de încălzire ambientală,
regulatoare automate de temperatură
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
instalaţii de încălzire centrală, instalaţii
pentru controlul fluxului de gaze, aparate
şi instalaţii de încălzire, dispozitive
de comandă pentru arzătoare, aparate
de încărcare pentru cuptoare, aparate
generatoare de căldură, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau
gazos, elemente de încălzire pentru
cuptoare, boilere pentru încălzire centrală,
sisteme de control (valve termostatice)
pentru instalaţii de încălzire, boilere
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(altele decât componente de maşini),
cazane pentru instalaţii centrale de
încălzire, boilere pentru instalaţii de
alimentare cu apă caldă, cazane (boilere)
pentru cuptoare, cazane pentru sistemele
de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acţionate
automat (componente ale instalaţiilor de
încălzire), alimentatoare pentru cazane
de încălzire, aparate de încălzire de
uz domestic, aparate pentru încălzirea
pavajelor, garnituri fasonate pentru
cuptoare, sobe.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06443
(151) 09/10/2017
(732) VICTOR GABRIEL CLĂTICI,

STR. BĂICULEŞTI NR. 29, ET. 2,
AP. 21, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RoJCED
(591) Culori revendicate:albastru, auriu

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06444
(151) 09/10/2017
(732) COSTICĂ ZĂRNESCU, STR.

CORNIŞA BUSTRIŢEI NR. 8, SC.
A, AP. 9, JUD. BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALBU OANA - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. BASMULUI NR. 2-4,
BL. 103, SC. 1, AP. 21, ET.
4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

rentakub.com
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

43. Servicii de rezervări locuri de cazare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06445
(151) 09/10/2017
(732) CRISTIAN GHIRASIN

, STR. PINTEA HAIDUCUL NR.
50, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

GEMELLI Întotdeauna
copiat, niciodată egalat

(591) Culori revendicate:gri deschis,
bordo, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii,
conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), demonstraţii cu produse,
organizarea de evenimente, expoziţii şi
târguri scopuri comerciale sau publicitare,
informaţii comerciale, toate acestea în
legatura cu bar, restaurant, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet şi livrare la
domiciuliu.
39. Transport, ambalare, depozitare şi
livrare de produse alimentare şi băuturi,
livrare de mâncare la domiciliu (transport),

livrare de alimente de către bar, restaurant
(transport).
41. Organizare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentaţii
live, servicii de discoteca şi servicii de
cluburi, servicii de concert, planificare
şi coordonare de petreceri, organizare
de divertisment pentru nunţi, botezuri,
petreceri tematice, petreceri aniversare,
banchete.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de oferire de mâncare şi băuturi, fast-
food, catering şi pentru acasa (takeaway
service), comanda la pachet, servicii
de restaurant, terasa, grădină de vara,
cafenea, bar, snakebar, furnizare de
facilităţi pentru nunţi, petreceri şi dans
(spaţiu), servicii de organizare de banchete
(spaţiu), servicii de cocktail bar.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06446
(151) 09/10/2017
(732) MIKY SRL, CALEA AUREL

VLAICU NR. 57, BL. U-5, AP.
17.A-B/I, ARAD, ROMANIA

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

(540)

MIKY
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.03.15;
01.01.04; 01.01.12

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

29. Frişcă batută, foietaje, salate de
fructe, salate de legume, gustări pe bază
de fructe, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, fructe confiate,
fructe glazurate, fructe cristalizate, pulpă
de fructe, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, lapte şi produse lactate, băuturi
predominant din lapte, shake-uri din lapte,
uleiuri şi grăsimi comestibile, seminţe
procesate, humus, supe, pastă de rosii,
salată caesar, salată de pui, salată de
varză crudă, salate preparate, murături,
salate aperitiv, salate de cartofi, sosuri
de brânză, sosuri pentru gustări, carne
şi produse din carne, respectiv: carne
de vită, vânat, miel, pasăre, porc, peşte,
fructe de mare, carne proaspătă, afumată,
tocată, preparată, conservată, congelată,
procesată, organe, mezeluri, plăcintă cu
carne, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), pateuri pe bază de
carne, supe şi baze de supă, extracte din
carne, ouă şi preparate din ouă, preparate
conţinând produsele menţionate.
30. Produse de patiserie şi cofetărie,
torturi, prăjituri, tarte, prăjiturele, plăcinte,
îngheţată, iaurt îngheţat, produse pe
baza de îngheţată, serbet, ciocolată,
biscuiţi, turtă dulce, bomboane, praline,
trufe (produse de cofetărie), caramele,
bezele moi (produse de cofetărie), dulciuri
pentru decorarea pomilor de Crăciun,
nuga, fondante (dulciuri), glazură de torturi,
marţipan, clătite, jeleuri de fructe (dulciuri),
gofre, blaturi de tort, budinci, mălai dulce,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie congelate, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
sosuri de fructe, sosuri pentru îngheţată,
decoraţiuni din ciocolată pentru articole

de cofetărie, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, sandwich-uri, pizza, burgeri,
chifle, pâine şi alte produse de brutărie,
sosuri pentru salate, floricele de porumb,
porumb copt, băuturi pe bază de ciocolată,
cacao sau cafea, băuturi pe bază ceai, suc
de fructe (produse de cofetărie).
32. Sucuri de fructe, sucuri de legume,
sucuri de aloe vera, amestec de sucuri
de fructe, concentrate de sucuri de fructe,
limonade, smoothies, băutură racoritoare
din ghimbir, nectare din fructe non-
alcoolice, băuturi non-alcoolice, cocktail-
uri non-alcoolice, must de struguri,
nefermentat, serbet (băutură), siropuri
pentru băuturi, suc de roşii (băutură), lapte
de migdale (băutură), lapte de arahide
(băutură non-alcoolică).
35. Regruparea în avantajul terţilor
a produselor de cofetărie, patiserie,
brutărie, gelaterie, a produselor din
carne, lapte, legume şi fructe, gemuri,
compoturi, ouă, a băuturilor pe
bază de cafea, cacao şi ciocolată,
a băuturilor nealcoolice (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod,
publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online
pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comercial,
publicitar şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciuliu.
39. Transport, ambalare, depozitare şi
livrare de produse alimentare, produse
de cofetărie, patiserie, brutărie, livrare de
mâncare la domiciliu (transport), livrare
de alimente de către bar, restaurant
(transport).
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40. Prelucrarea şi tratamentul materiilor
prime în domeniul cofetăriei, patiseriei
şi panificaţiei, procesarea, congelarea,
afumarea, conservarea alimentelor.
41. Organizare de seminarii, conferinţe,
petreceri, spectacole, gale, festivaluri,
cursuri, servicii de divertisment furnizate
de hoteluri, organizare de divertisment
pentru nunţi, botezuri, petreceri tematice,
petreceri aniversare, banchete planificare şi
coordonare de petreceri (divertisment).
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, rezervarea de camere la hotel şi
de cazare temporară, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, fast-food, catering şi pentru acasă
(takeaway service), comandă la pachet,
servicii de restaurant, terasa, grădină de
vară, cafenea, cofetărie, bar, snakebar,
furnizare de facilităţi pentru nunţi, petreceri
şi dans (spaţiu), servicii de organizare de
banchete (spaţiu), servicii de cocktail bar,
furnizare de facilităţi de uz general pentru
întâlniri, conferinte şi expoziţii (spaţiu),
închiriere de săli de conferinţe, servicii
de informare, consiliere, management şi
consultanţă referitoare la cele menţionate
anterior.
44. Servicii pentru oaspeţii hotelurilor, în
domeniul: serviciilor medicale şi îngrijirii
frumuseţii, serviciilor de frizerie, serviciilor
saloanelor de înfrumuseţare, masajelor
terapeutice, de relaxare şi de îngrijire,
saunelor, serviciilor de înfrumuseţare şi
stilizării unghiilor, spa, masaj.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06447
(151) 09/10/2017
(732) CAFFETERIA ROSE SRL, STR.

TRIBUNUL CORCHES NR. 2/B,
JUD. ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

rosé caffé
(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 24.17.21; 24.17.25;
05.07.01

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

30. Cafea şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea prajite, boabe de cafea
măcinate, arome de cafea, capsule de
cafea, băuturi pe bază de cafea.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, servicii de import-
export, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a cafelei (exceptând
transportul) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, informaţii
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şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online
pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comercial,
publicitar şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, promoţii pentru aceste
produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor.
43. Servicii de alimentaţie publică,
respectiv cafenele, baruri, restaurante,
snack-baruri, coffee to go.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06448
(151) 09/10/2017
(732) S.C. AVICOLA LUMINA S.A.,

STR. TULCEI, NR. 3, JUD.
CONSTANŢA, COMUNA LUMINA,
907175, ROMANIA

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

(540)

OUĂ OCHIOASE

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
25.01.19; 27.05.01; 08.07.11;
26.04.16; 26.04.18; 03.07.24;
08.05.10

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

29.  Ouă şi preparate pe bază de ouă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06449
(151) 09/10/2017
(732) S.C. AVICOLA LUMINA S.A.,

STR. TULCEI, NR. 3, JUD.
CONSTANŢA, COMUNA LUMINA,
907175, ROMANIA

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

(540)

OUĂ INIMOASE
(591) Culori revendicate:roz, alb,

portocaliu, verde
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
02.09.01; 26.04.16; 26.04.18;
08.07.11; 25.01.19

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

29.  Ouă şi preparate pe bază de ouă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06450
(151) 09/10/2017
(732) SC EASYHOST SRL, STR.

SOLDAT ŞTEFAN VELICU
NR. 43, ET. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023255, ROMANIA

(540)
WebGarage

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

9. Programe de calculatoare (software
descărcabil), aplicaţii software de
calculator, descărcabile.
35. Publicitate, publicitate online într-o
reţea informatizată, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, agenţii de publicitate,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
directă prin poştă, publicitate directă prin
corespondenţă.
38. Comunicaţii prin terminale de
calculator, comunicaţii prin reţele de
fibră optică, servicii de paging, respectiv
prin: radio, telefon sau alte mijloace de
comunicaţii electronice.
42. Găzduire de server, găzduirea
altor site-uri de internet (site-uri web),
actualizarea software-ului, software ca
serviciu (Saas), închirierea serverelor web,
cloud computing.
45. Înregistrarea numelor domeniilor
(servicii juridice), acordare de licenţe pentru
software de calculator (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06451
(151) 09/10/2017
(732) TIGER SECURITY SERVICES

SA, STR. GHITA ŞERBAN NR.
47-53, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TIGER SECURITY SERVICES
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

9. Alarme, alarme de incendiu, alarme de
efracţie, dispozitive de avertizare antifurt,
veste anti-glont, carduri magnetice codate
(excluzând cele utilizate în telecomunicaţii
sau cele utilizate cu dispozitive sau aparate
de telecomunicaţii), programe înregistrate
operate pe computere (excuzând cele
utilizate în telecomunicaţii sau cele
utilizate cu dispozitive sau apartate de
telecomunicaţii), detectoare, detectoare de
fum, căsti de protecţie, alarme acustice.
45. 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 06453
(151) 09/10/2017
(732) JEMERY JOHN SARGEANT,

GHURCHVIEW DRIVE NR. 10,
GLOUCESTERSHIRE, MAREA
BRITANIE

(540)

Star Magic
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.03.15; 01.01.15; 01.01.12

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06454
(151) 09/10/2017
(732) JEMERY JOHN SARGEANT,

CHURCHVIEW DRIVE NR. 10,
GLOUCESTERSHIRE, MAREA
BRITANIE

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.01.12; 26.07.25; 26.15.07;
01.15.19; 24.17.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06455
(151) 09/10/2017
(732) NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ

SRL, STR. GĂVANA III, BL. M3A,
PARTER, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110102, ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25,
BL. C1, AP. 5, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400593, RO.CL,
ROMANIA

(540)

CENTRUL MEDICAL NATISAN
(591) Culori revendicate:verde, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.15.01; 03.11.02;
03.11.03; 26.02.07

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a sănătăţii pentru oameni,
servicii de analiză medicală, consultaţii în
regim de farmacie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06456
(151) 09/10/2017
(732) SC MINERVA ELECTRIC

PRODUCTION SERVICE SRL,
STR. JUDETULUI NR. 17, BL. 20,
SC. C, ET. 1, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SANITABANT

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

5. Produse farmaceutice, plasturi,
materiale de pansat, produse din plante, de
uz medical.
35. Servicii de import-export,
comercializare, intermedierea şi
regruparea în avantajul terţilor a produselor
descrise la clasa 05 (exceptând transportul)
permiţând clienţilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii asigurate de
magazine sau prin mijloace electronice,
publicitate şi afaceri pentru produsele
din domeniul de activitate, organizarea
de expoziţii cu caracter comercial pentru
produsele din domeniul de activitate,
administraţie comercială, lucrări de birou,
sondaje de piaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06457
(151) 09/10/2017
(732) VASILE BĂESCU, BD-UL IULIU

MANIU NR. 73, BL. 3, SC. 8, AP.
381, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ION ALIN CÎRSTOCEA, CALEA
MOŞILOR NR. 296, BL. 46, SC. 1,
AP. 33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BURSUMAC LUCIA, STR.
COGĂLNICEANU NR. 38,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
GEORGE ŞERBAN, STR. COL.
ŞTEFAN STOIKA NR. 29, BL.
19, SC. A, AP. 17, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ALEXANDRU VÎLVOI, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 4,
JUDEŢUL ILFOV, BERCENI,
ROMANIA

(540)
ROMÂNIA MAI ÎNTÂI

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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 06458
(151) 09/10/2017
(732) VASILE BĂESCU, BD-UL IULIU

MANIU NR. 73, BL. 3, SC. 8, AP.
381, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ION ALIN CÎRSTOCEA, CALEA
MOŞILOR NR. 296, BL. 46, SC. 1,
AP. 33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BURSUMAC LUCIA, STR.
COGĂLNICEANU NR. 38,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
GEORGE ŞERBAN, STR. COL.
ŞTEFAN STOIKA NR. 29, BL.
19, SC. A, AP. 17, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ALEXANDRU VÎLVOI, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 4,
JUDEŢUL ILFOV, BERCENI,
ROMANIA

(540)
MAI ÎNTÂI ROMÂNIA

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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 06459
(151) 09/10/2017
(732) TUDOR SIMON, STR. DRUMUL

FERMEI NR. 67A, ET.4, AP. 28,
JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ROMANIA

(540)

BEST STUDIOS
(591) Culori revendicate:auriu, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.01.14; 26.01.16;
01.01.02; 02.03.16

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06460
(151) 09/10/2017
(732) PIETRARU LAURENTIU MIHAI

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 26, JUD. VÂLCEA, HOREZU,
ROMANIA

(540)

Ceramica Pietraru
(531) Clasificare Viena: 01.15.23;

26.01.05; 26.11.13; 26.11.14;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Magneţi decorativi.
21. Produse din ceramică pentru uz casnic
şi ornamental, respectiv farfurii, castroane,
căni, carafe, ulcioare, ciorbare, plăci din
ceramică.
34. Scrumiere.
35. Comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine specializate a produselor din
ceramică şi lemn, ţesături şi produse textile,
covoare, tablouri, ouă încondeiate, magneţi
decorativi, scrumiere şi a produselor de
uz casnic şi gospodăresc, respectiv farfurii,
castroane, căni, carafe, ulcioare, ciorbare,
plăci din ceramică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06461
(151) 09/10/2017
(732) SPEED TRANS PARTIAL

LOGISTIC SRL, ŞOS. FUNDENI
NR. 74, ET. 4, BIROUL NR. 6, ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SPEED TRANS
PARTIAL LOGISTIC

(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena: 18.01.08;
18.01.23; 26.01.16; 27.05.01;
29.01.13

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

39. Transport, ambalare, depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06462
(151) 09/10/2017
(732) SC OUTDOOR 4 U SRL, STR.

EREMIA GRIGORESCU NR.
118, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400304, ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, BUCUREŞTI, 400593,
ROMANIA

(540)
JUST GET YOU

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

41. Organizarea de spectacole şi activităţi
de divertisment.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06463
(151) 09/10/2017
(732) L.H. EL INVESTMENT SRL,

STR. ŞOS. CRISTIANULUI NR.
7, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500053, ROMANIA

(540)

SUPERLAND
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, alb

(531) Clasificare Viena: 07.01.01;
07.01.06; 07.01.24; 01.01.05;
01.07.06; 29.01.13; 27.05.02;
27.05.11

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

28. Jocuri, jucării, maşinuţe de distracţii
automate şi acţionate cu monede, baloane,
mingi pentru jocuri, cuburi (jocuri), cuburi
(jucării), jocuri de construcţie, ţinte de
tragere, confetti, camere de păpuşi, ţinte
electronice, maşinării de bâlci, mese pentru
fotbal de interior, discuri zburătoare (jucării),
jocuri, aparate pentru jocuri, bile pentru
jocuri, puzzle, jocuri (noutăţi), măşti de
jucărie, pălării din hârtie pentru petreceri,
jocuri de societate, baloane, mingi, jocuri de
pluş, piscine (articole pentru joacă), jocuri
portabile cu afişaje pe bază de cristale
lichide, maşini cu radiotelecomandă, jucării
cu clopoţei, căluţi balansoar, maşini de
jucărie la scară, scutere (jucării), schiuri,
topogane, maşini cu sloturi, titirezi (jucării),
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jucării împăiate, leagăne, pistoale de
jucărie, trambuline, dispozitive de aruncat
pentru tragere la ţintă, masinuţe cu
telecomandă, maşini pentru jocuri video.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06464
(151) 09/10/2017
(732) RAMONA-CĂTĂLINA

TODIREANU, CALEA
NAŢIONALĂ NR. 77, SC. A, ET.
4, AP. 14, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, ROMANIA

(540)
OGLINDA CU AMINTIRI

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

41. Educație și instruire, divertisment,
organizare de activități de divertisment,
activități de divertisment, sportive și
culturale, coordonare de activități de
divertisment.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06465
(151) 09/10/2017
(732) TRAIAN ANDRAS, STR.

TELEORMAN NR. 32, AP. 37,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA ,
ROMANIA

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

(540)
DACII LIBERI CREATIVI

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse, respectiv mărţisoare, picturi şi
sculpturi (cu excepţia transportului) pentru
a le 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 teleshoping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06466
(151) 09/10/2017
(732) SC TMA GUARD & SECURITY

SRL, JUD. MEHEDINŢI, COMUNA
SIMIAN, 227445, ROMANIA

(540)

TMA GUARD & SECURITY
(591) Culori revendicate:negru, verde,

galben

(531) Clasificare Viena: 24.07.01;
24.07.11; 27.05.02; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06467
(151) 09/10/2017
(732) SC STRIKE SECURITY SRL,

STR. DOCTOR STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 7, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STRIKE SECURITY
(531) Clasificare Viena: 01.15.03;

26.01.18; 27.05.02; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.22; 15.07.09

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06468
(151) 09/10/2017
(732) IONEL-PUIU ANDREI, STR.

PRINCIPALĂ NR. 61, JUD.
GIURGIU, SAT DĂRĂŞTI-
VLAŞCA, ROMANIA

(540)

the OLD LEGEND steak house
(591) Culori revendicate:roşu, verde
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(531) Clasificare Viena: 24.15.01;
24.15.08; 24.15.21; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06469
(151) 09/10/2017
(732) PETMAR VISION SRL, STR.

CĂPITAN MIŞCĂ PETRE NR.
1, BL. M82, SC. 1, ET. 2, AP.
13, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC.
2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

RoLaseta by Maria Petcu
(531) Clasificare Viena: 26.02.07;

27.05.01; 27.05.02; 27.01.16

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

26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru
păr, păr fals.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06471
(151) 09/10/2017
(732) OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)

Petrom Comercial
APROAPE DE TINE

(591) Culori revendicate:bleumarine, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) și iluminanți, gaze naturale,
energie electrică.
35. Servicii de contabilitate, prelucrare
de date computerizate și de gestionare a
bazelor de date și servicii de marketing
în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere,
gazelor, energiei electrice și a altor produse
conexe, comercializarea gazelor naturale,
petrolului, lichidelor de gaze naturale,
gazului petrolier lichefiat, produselor
petrochimice pentru și de la alții,
cumpărarea de gaze naturale, petrol, gaz
petrolier lichefiat, petrochimice pentru și de
la alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi
anume emitere de carduri de fidelitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, servicii
financiare şi anume, servicii de card
de credit, servicii de card de debit,
furnizarea de servicii de brokeraj cu privire
la petrol, gaze, electricitate și produse
energetice aferente, furnizarea de finanțare
pentru produse petroliere, gaze, electrice și
produse conexe și servicii de gestionare a
riscurilor financiare, emitere de carduri de
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credit şi de debit pentru autoservire la statii
de alimentare.
39. Transport, livrare, distribuţie şi
depozitare de lichide care conţin
hidrocarburi, petrol, gaze, biogas, gaz
natural, combustibili, electricitate, energie şi
produse din acestea, depozitarea gazelor
naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier
lichefiat, a petrochimiei, a condensatului,
a reziduurilor și a produselor petroliere
rafinate, transportul gazelor naturale și
petrolului prin conducte sau camioane,
transportul și livrarea de gaze naturale,
lichide conexe, condens, reziduuri și
produse petroliere rafinate cu camionul,
distribuirea și punerea la dispoziție a puterii
de achiziție și a produselor sale secundare
pentru și către alte părți, și anume energia
electrică și subprodusele sale generate de
cogenerare,
motorină, gaze naturale, petrol, lichide
de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune și surse de energie conexe,
depozitarea gazelor naturale pe termen
lung, petrol, gaz petrolier lichefiat, produse
petrochimice și/sau produse petroliere
rafinate.
40. Prelucrarea petrolului, exploatarea
cogenerării și a altor instalații electrice
de producție nereglementate pentru terți,
funcționarea echipamentelor de generare a
energiei electrice și a altor instalații.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06472
(151) 09/10/2017
(732) ASOCIAŢIA

DREAM.ACT.REALISE.EMPOWER
(VISEAZA.ACTIONEAZA.REALIZEAZA.INCURAJEAZA),
STR. BRADUTULUI NR. 12,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

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

(540)

KEY INTERNATIONAL
SCHOOL Knowledge

Empowers You
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

3265, 320, 3278), galben (Pantone
7404, 116), roşu (Pantone 199,
7597), albastru (Pantone 2955)

(531) Clasificare Viena: 02.05.02;
02.05.03; 02.05.23; 14.05.02;
14.05.12; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.14

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06473
(151) 09/10/2017
(732) VLAD CHERCHEZAN, STR.

CIOBANULUI NR. 22-22A, ET. 4,
AP. 47, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
500361, ROMANIA

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

(540)
VICII SI DELICII

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06474
(151) 09/10/2017
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, P.O.

BOX 60,, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)
APOLLO

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide şi
erbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06475
(151) 09/10/2017
(732) AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL,

STR. CEREMUSULUI, NR. 18A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
Boier Radu

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06476
(151) 09/10/2017
(732) SC KINETO DODO SRL-D, BD.

GHEORGHE ŞINCAI NR. 12,
CAM. 2, BL. 12, SC. B, ET. 7, AP.
60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Kineto DoDo
experienţe de povestit
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(531) Clasificare Viena: 03.07.06;
03.07.24; 03.07.25; 27.05.01;
27.05.02

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de asistenţă medicală, centre de
sănătate, terapie fizică, îngrijire medicală,
masaj, masaj terapeutic, servicii ale spa-
urilor, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse
farmaceutice, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06477
(151) 09/10/2017
(732) SC TEKTONIK MOTOR SRL, B-

DUL. CONSTANTIN BRÂNCUŞI
NR. 175-177, PARTER, SC. 2,
AP. 28, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400458, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)
TekBlue

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

1. Produse chimice pentru industrie,
stiinţe, fotografie, agricultură, horticultură
şi silvicultură, răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananti, adezivi
pentru industrie (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06478
(151) 09/10/2017
(732) ASOCIAŢIA FORUMUL

ROMÂNO-CHINEZ, BD.
REVOLUŢIEI NR. 99, CORP A,
AP. 4, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)
FORUMUL ROMÂNO-CHINEZ

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

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line
într-o reţea informatizată şi prin site-uri
web specializate, servicii de publicitate
în domeniul turismului şi a călătoriilor,
realizare de benzi video, discuri în
format video şi înregistrari audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, organizarea unor expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi publicitare,
consultanţă pentru afaceri şi management,
studiu de piaţă, sondaje de opinii, activităţi
de secretariat şi lucrări de birou, servicii
redacţionale şi de editare.
40. Tipografie, servicii de tipărire carte
şi alte publicaţii, servicii fotografice
(developare), servicii de imprimare de
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fotografii, de diapozitive fotografice, imagini
fotografice pe suporturi digitale, servicii
de transfer de imprimări fotografice pe
casete video, servicii de incapsulare, foliere
a fotografiilor, servicii educative în arta
fotografică.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
simpozioane, conferinţe, concursuri,
festivaluri, concerte, evenimente cultural-
artistice şi alte manifestări tehnico-
ştiinţifice, organizare de cursuri de
limbi străine, servicii de editare carte
şi alte publicaţii, servicii de publicare
inclusiv publicare on-line, servicii de
traducere, înregistrări audio, filme, video
şi televiziune, microfilmare, servicii de
editare şi înregistrare muzicale, producţia
şi editarea de casete audio, video,
înregistrare de imagini, producţia de
înregistrări audio şi video pe suporturi
audio şi video, producţia de filme pe
DVD şi CD-ROM, producţia de filme
video, fotomontaj, închirieri de înregistrări
audiovizuale, furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la fotografii
şi imagini.
45. Servicii juridice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06479
(151) 09/10/2017
(732) BARRY CALLEBAUT AG, WEST

PARK PFINGSTWEIDSTRASSE
60, ZURICH, CH-8005, ELVEȚIA

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

(540)
CHOCOLATE ACADEMY

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

35. Administrarea afacerilor, servicii
consultative în domeniul managementului
afacerilor comerciale privind francizarea,
privitoare la serviciile de restaurant,
cafenea, bistro şi snack-baruri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
în domeniul gastronomiei, publicitate şi
marketing, servicii de consultanţă în
materie de marketing de produse, vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cacao, produse de ciocolată, deserturi.
41. Instruire, pregătire profesională
practică în domeniul gastronomiei,
în special pregătirea profesională a
personalului, activităţi culturale, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
cursuri practice şi de ateliere de formare,
organizare de demonstraţii în scop de
instruire.
43. Servicii de restaurant.
45. Concesiune de licenţe de proprietate
industrială, licenţierea conceptelor de
franciză (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06480
(151) 09/10/2017
(732) ALEXANDRU MINCULESCU,

STR. ZIDURI ÎNTRE VII NR. 19,
BL. CORP G, AP. G-162, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RÂZI CA PROSTU'

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06481
(151) 09/10/2017
(732) ANDREEA-MARIANA IONIŢĂ,

STR. LIBERTĂŢII NR. 488,
JUD. VRANCEA, ODOBEŞTI,
ROMANIA

(540)

Smart CluB
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

galben, violet, mov, roz închis, roz,
galben

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06482
(151) 09/10/2017
(732) SC AGROCONCEPT IMPEX

SRL, STR. DN2 BUCUREŞTI-
URZICENI KM.20+600,
CLĂDIREA C1, COMUNA
GANEASA, JUDEŢUL ILFOV, SAT
SINDRILITA, 077104, ROMANIA

(540)

3 ANI GARANŢIE PREMIUM

(591) Culori revendicate:galben
(Pantone 116C), albastru (Pantone
287C)

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
27.05.01; 27.07.11; 26.11.13;
29.01.12

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

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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe
uscat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii din agricultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06483
(151) 09/10/2017
(732) ADVANCED IDEAS STUDIO

SRL, STR. FĂINARI NR. 25,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021221,
ROMANIA

(540)

IDEOLOGIQ
(591) Culori revendicate:galben, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.04.18

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Software (programe) de calculator
pentru publicitate, software (programe)
pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software (programe),
aplicaţii software, software mobil, software
de calculator, software pentru realitate
augmentată, aplicaţii mobile (programe),
aplicaţii software pentru telefoane mobile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive
mobile, aplicaţii mobile care pot fi
descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile.
35. Servicii de agenţie de
publicitate, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, publicitate online, servicii
de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate prin corespondenţă, agenţii
de publicitate, publicitate prin bannere,
publicitate şi marketing, publicitate în
reviste, consultanţă privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, publicitate directă
prin poştă, publicitate cu raspuns direct,
servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, publicitate pentru
terţi pe internet, servicii de publicitate şi
reclamă, publicitate în vederea recrutării
personalului, servicii de publicitate de
exterior, consultanţă în publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi
publicitate, servicii de publicitate în presă,
cercetare de piaţă pentru publicitate,
servicii de reclamă şi publicitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare
de publicitate, colectarea de informaţii
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, servicii de cercetare
privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, consultanţă în afaceri
privind publicitatea, servicii de publicitate
şi de promovare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, întocmirea
de texte de publicitate comercială,
servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing

şi promovare, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de
intermediere referitoare la publicitate,
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii privind
crearea de mărci (publicitate şi promovare),
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin mijloacele
de media socială, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, publicitate.
42. Programare de software pentru
publicitate online, dezvoltare de software,
proiectare de software, design şi
dezvoltare de software, testare de
software de calculator, programare pentru
calculatoare, programare de aplicaţii
multimedia, programare de pagini web,
dezvoltare software, programare şi
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software
pentru telecomunicaţii, programare de
animaţii pe calculator, programare de
software pentru jocuri video, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea
datelor, servicii de programare de software
de calculator, consultanţă în materie de
programare pe calculator, programare
de software pentru jocuri pe calculator,
proiectare, creare şi programare de
pagini web, programare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, creare
şi dezvoltare de software în domeniul
aplicaţiilor mobile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/06361, publicat în data de 11.10.2017, se scoate de la 

publicare, deoarece taxa a fost achitată eronat. 


