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Cereri m|rci publicate în 14.04.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 02095 07/04/2017 VIP BUSINESS TRAVEL S.R.L. VIP BUSINESS TRAVEL

2 M 2017 02394 07/04/2017 DAN CARMINA BUSUIOC TV

3 M 2017 02395 07/04/2017 M & L COMIMPEX CONST S.R.L. REVERS Beauty&Care

4 M 2017 02397 07/04/2017 OPTICAL NETWORK S.R.L. OPTIblu

5 M 2017 02398 07/04/2017 S.C. ARHIBREW&CO S.R.L. AMISTAD CRAFT BEER

6 M 2017 02399 07/04/2017 S.C. ESTIMA MOTORS S.R.L. ESTIMA

7 M 2017 02401 07/04/2017 SOCIETATEA ALEX SUD-GUARD
S.R.L.

ASG ALEX SUD GUARD

8 M 2017 02402 07/04/2017 FUNDATIA CULTURALA SI DE
CARITATE PENTRU PROTECTIA
PATRIMONIULUI CULTURAL
NATIONAL CARPATICA

ORAÔUL

9 M 2017 02403 07/04/2017 MIRITOIU CRISTIAN EUGEN
FURCOI STEFANIA DANIELA

Meat 2 Eat

10 M 2017 02404 07/04/2017 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

BAS PANORAMA

11 M 2017 02405 07/04/2017 TURCANU NATALIA Bijoux et Bisous hand made by
Natalia Turcanu

12 M 2017 02407 07/04/2017 ASOCIATIA SAMAS ÔCOALA MAMEI SAMAS

13 M 2017 02408 07/04/2017 PENESCU IULIAN NEXT LEVEL MANAGEMENT
powered by dynamic

14 M 2017 02409 07/04/2017 COFETURI SI ZAHARICALE
S.R.L.

PoÕta dulce

15 M 2017 02410 07/04/2017 S.C. AGROINDUSTRIAL CERES
S.R.L.

CRAMA HERMEZIU

16 M 2017 02411 07/04/2017 ASOCIAÚIA IT CENTER FOR
COMMUNITY SOLUTIONS

CivicTech

17 M 2017 02412 07/04/2017 S.C. MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS S.R.L.

Bucate Ú|r|neÕti
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18 M 2017 02413 07/04/2017 MEDIA SERVICE ZAWADA
PUBLISHING S.R.L.

Genius KIDS DESCOPER{
GENIUL DIN TINE

19 M 2017 02414 07/04/2017 S.C. VALDO INVEST S.R.L. V MCMXCII VALDO

20 M 2017 02415 07/04/2017 MURGOCI ALEXANDRU-LIVIU 23K luxury wine

21 M 2017 02416 07/04/2017 SORESCU ANDREEA LAVINIA AS Studio Ballet & Dance

22 M 2017 02417 07/04/2017 S.C. BAYER S.R.L. PLANTOGAST
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(210) M 2017 02095
(151) 07/04/2017
(732) VIP BUSINESS TRAVEL S.R.L.,

Bdul. Unirii nr. 80, bl. J1, et. 1, ap. 2,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIP BUSINESS TRAVEL

(591) Culori revendicate:auriu, alb
  
(531) Clasificare Viena:010105; 011108;

270501; 290112;  

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

39 Organizarea de călătorii (transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02394
(151) 07/04/2017
(732) DAN CARMINA, Str. Valea Oltului,

nr. 37-41, bl. C1, sc. 3, et. 4, ap. 34,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUSUIOC TV

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02395
(151) 07/04/2017
(732) M & L COMIMPEX CONST

S.R.L., Calea Vitan, nr. 104, Bl.
V42A, Sc. 1, Et. 7, Ap.23, Sect.3., ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. IRARDI CONSULTING S.R.L.,
Str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B, sc. B, et.
9, ap. 80, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

REVERS Beauty&Care

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

3 Adezivi pentru uz cosmetic; loţiuni după
ras; odorizante de uz personal; ulei de
migdale; săpun de migdale; lapte de migdale
pentru uz cosmetic; preparate aloe vera pentru
uz cosmetic; pietre de alaun (astringenţi);
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ambră (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă); uleiuri
esenţiale aromatice; substanţe astringente
pentru uz cosmetic; esenţă de badian;
balsamuri, altele decât cele de uz medical;
săruri de baie, nu pentru uz medical; preparate
cosmetice pentru baie; vopsele pentru barbă;
măşti cosmetice; ulei de bergamotă; săruri
pentru albire; preparate pentru albire
(decoloranţi) pentru uz cosmetic; sprayuri
pentru împrospatarea respiraţiei; benzi pentru
improspătarea respiratiei; uleiuri esenţiale de
cedru; uleiuri esenţiale de arbore de lămâie;
lapte demachiant;preparate de colagen pentru
uz cosmetic; truse cosmetice; preparate
cosmetice pentru scopuri de slăbire; produse
cosmetice; motive decorative autocolante de
uz cosmetic; creme cosmetice; creme pentru
albirea pielii; geluri de albire a dinţilor; paste
de dinţi; săpun deodorant; deodorante pentru
oameni sau pentru animale; preparate
depilatoare; depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de dus pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane; sampoane uscate; preparate de
curăţare uscată; vopsele cosmetice; apă de
colonie; apă de toaletă; uleiuri esenţiale de
lămâie; uleiuri esenţiale; esenţe eterice; uleiuri
eterice / uleiuri esenţiale; extracte de flori
(parfumuri); cosmetice pentru sprâncene;
creioane cosmetice; creioane pentru
sprâncene; adezivi pentru fixarea genelor
false; gene false; preparate cosmetice pentru
gene; adezivi pentru fixarea unghiilor false;
unghii false; adezivi pentru fixarea meşelor;
baze pentru parfumuri de flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; preparate
pentru fumigare (parfumuri); ulei de
Gaultheria; coloranţi pentru păr; vopsele
pentru păr; loţiuni pentru păr; fixativ pentru
păr; preparate pentru ondularea părului; agenţi

de neutralizare a ondulării permanente; ulei de
iasomie; apă de Javelle / hipoclorura de
potasiu; beţisoare parfumate; beţisoare de
bumbac pentru uz cosmetic; luciu de buze;
rujuri; loţiuni cosmetice; şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice; machiaj; pudră pentru
machiaj; produse pentru machiaj; produse
pentru demachiaj; mascara; geluri de masaj,
altele decât cele de uz medical; săpun
medicinal; esenţă de mentă (ulei esential);
ceară pentru mustaţă; ceară depilatoare; apă de
gură, nu pentru uz medical; mosc
(parfumerie); abţibilduri pentru unghii;
produse pentru îngrijirea unghiilor; ojă; lacuri
pentru unghii; preparate pentru îndepărtarea
lacului de pe unghii; uleiuri pentru scopuri de
toaletă; uleiuri pentru uz cosmetic;
parfumerie; parfumuri; pomezi pentru uz
cosmetic; potpourris (arome); conservanţi
pentru piele (lustruire); piatră ponce; ulei de
trandafir; apă parfumată; lemn parfumat;
produse pentru ras; săpun pentru bărbierit;
pietre pentru ras (astringenţi); preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
calupuri de săpun; produse pentru bronzare
(cosmetice); produse pentru protecţie solară;
produse pentru toaletă; soluţii pentru spălături
oculare, nu de uz medical; coloranţi cosmetici;
balsamuri pentru păr; produse pentru
îndreptare păr; vată de uz cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02397
(151) 07/04/2017
(732) OPTICAL NETWORK S.R.L., Cale

Rahovei nr. 266-268, corp 3, parter,
axele A-B, stâlpii 10 1/2-14 1/2,
camera 20, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OPTIblu

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:020904; 270501;

290104;  

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

5 Produse farmaceutice, soluţii pentru lentile
de contact, produse igienice pentru medicină;
dezinfectante.
9 Ochelari.
35 Publicitate; gestiunea afacerior; lucrări de
birou.
44 Servicii medicale de optică şi optometrie;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02398
(151) 07/04/2017
(732) S.C. ARHIBREW&CO S.R.L., Str.

Delfinului 24B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGE 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)

AMISTAD CRAFT BEER
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

270511; 270512; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02399
(151) 07/04/2017
(732) S.C. ESTIMA MOTORS S.R.L.,

B-dul. Dorobanţilor, nr. 669-Lot 1,
Jud. Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

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

(540)

ESTIMA

(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02401
(151) 07/04/2017
(732) S O C I E T A T E A  A L E X

SUD-GUARD S.R.L., Str. Stoian
Militaru nr. 1-3, bl. 7B, sc. 1, ap. 1,
parter, sector 4, 040711, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASG ALEX SUD GUARD

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:230101; 240115;

240117; 270501; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02402
(151) 07/04/2017
(732) FUNDATIA CULTURALA SI DE

C A R I T A T E  P E N T R U
PROTECTIA PATRIMONIULUI
C U L T U R A L  N A T I O N A L
CARPATICA, B-dul. Eroilor nr. 16,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ŞI SERVICII, DESENE ŞI
MODELE INDUSTRIALE, Str.
Dimitrie Gusti nr. 4-6, ap. 3A, judeţul
Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

ORAŞUL

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

16 Reviste, ziare, cotidiene (tipărituri);
publicaţii, publicaţii periodice; coperţi; hârtie
şi carton; tipărituri; afişe tipărite din hârtie,
bannere de afişaj din hârtie şi carton, agende,
blocnotesuri, albume, almanahuri, anuare,
atlase, broşuri, cataloage, culegeri,
enciclopedii, ghiduri, jurnale, monografii,
pliante, registre, repertorii, buletine de
informare şi ştiri sub formă de materiale
tipărite, clasoare, colaje, caiete, carnete,
notesuri, calendare, cărţi, manuale, mape;
ambalaje din hârtie şi carton, cutii, hârtie
pentru ambalat; 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; hărţi, materiale

tipărite pentru instruire, felicitări, meniuri
tipărite, arte vizuale tipărite, planificatoare şi
plannere tipărite, panouri şi planşe din hârtie
şi carton; reproduceri grafice, artistice şi de
artă grafică imprimate şi tipărite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02403
(151) 07/04/2017
(732) MIRITOIU CRISTIAN EUGEN,

Str. Făurei nr. 5, bl. C9, sc. A, et. 9,
ap. 38, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) FURCOI STEFANIA DANIELA,
Str Făurei nr. 5, bl. C9, sc. A, et. 9, ap.
38, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod, nr. 115-123,
bl.O2, sc. C, ap. 112, sector 2
Bucureşti

(540)

Meat 2 Eat
  
(531) Clasificare Viena:110103; 140702;

260116; 270501; 270711;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02404
(151) 07/04/2017
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BAS PANORAMA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02405
(151) 07/04/2017
(732) TURCANU NATALIA, Str. Făinarii

nr. 26, bl. 50, sc. c, et. 7, ap. 95, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bijoux et Bisous hand made by Natalia
Turcanu

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02407
(151) 07/04/2017
(732) ASOCIATIA SAMAS ,  Dtr.

Parângului, nr. 43, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ŞCOALA MAMEI SAMAS

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

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.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse 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 02408
(151) 07/04/2017
(732) PENESCU IULIAN, Str. Laborator

nr. 125-127, bl. S1, sc. 2, et. 6, ap. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

NEXT LEVEL MANAGEMENT
powered by dynamic

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260406;

270315; 270501; 290113;  

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

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.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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 02409
(151) 07/04/2017
(732) COFETURI SI ZAHARICALE

S.R.L., Str. Octav Botez, nr. 7, parter,
camerele 1,2,3, şi verandă, Jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Poşta dulce

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02410
(151) 07/04/2017
(732) S.C. AGROINDUSTRIAL CERES

S.R.L., Comuna Bivolari, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(540)

CRAMA HERMEZIU

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 3C),
roşu (Pantone 1805C), vişiniu
(Pantone 511C)

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050319;

050502; 050520; 270501; 290113;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02411
(151) 07/04/2017
(732) ASOCIAŢIA IT CENTER FOR

COMMUNITY SOLUTIONS, Str.
Ierbii nr. 2, bl. 158, sc. 1, et. 3, ap. 17,
cam. 1, sector 6, 062192,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CivicTech

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

35 Consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicităţii;
consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul relaţiilor publice;
servicii de publicitate şi promovare, precum şi
servicii de consultanţă aferente; servicii de
publicitate şi de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială; servicii de
asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare; servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin canalele de
comunicare; servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin bloguri.
42 Dezvoltare de software; proiectare de
software; software ca serviciu (SaaS);
dezvoltare software, programare şi
implementare; servicii de grafică digitală
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(servicii de prelucrare a imaginilor digitale);
creare de software de calculator; găzduire de
platforme pe internet; găzduire de server;
găzduire de portaluri web; găzduire de
conţinut educaţional multimedia; găzduire de
pagini web personalizate; găzduirea site-urilor
informatice; găzduire de baze de date de
calculator; consultanţă în domeniul securităţii
calculatoarelor; consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei; servicii de consultanţă
pentru software; proiectare grafică pentru
compilare de pagini web pe Internet; servicii
de consultanţă în materie de software de
calculator folosit pentru grafică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02412
(151) 07/04/2017
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Bucate Ţărăneşti

(591) Culori revendicate:verde
 
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

270502; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02413
(151) 07/04/2017
(732) MEDIA SERVICE ZAWADA

PUBLISHING S.R.L., Str. Carol
Davila nr. 32A, et. 5, ap. 32, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Genius KIDS DESCOPERĂ GENIUL
DIN TINE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509; 270510;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02414
(151) 07/04/2017
(732) S.C. VALDO INVEST S.R.L., Str.

Gheorghe Pop Băseşti, nr. 33A, ap. 1
şi 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

V MCMXCII VALDO

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;

270501;  

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

6 Containere, articole de transport, stocare şi
ambalare din metal, rezervoare metalice
pentru depozitarea lichidelor, inclusiv cisterne
şi butoaie, recipiente metalice pentru lichide,
structuri şi construcţii metalice transportabile.
7 Maşini şi maşini unelte pentru industria
alimentară, de prelucrare a laptelui, cărnii şi
vinificaţie, maşini şi aparate de procesat şi
preparat alimente şi băuturi, maşini pentru
mişcare şi manevrare alimente şi băuturi.
11 Aparate şi instalaţii pentru alimente şi
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băuturi (încălzire, răcire şi tratare), instalaţii
de procesare lichide, răcitoare de lichide
(instalaţii), generatoare de fum pentru
industria alimentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02416
(151) 07/04/2017
(732) SORESCU ANDREEA LAVINIA,

Str. Pescăruşului nr. 88, bl. SP1, et. 3,
ap. 14, judeţul Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

AS Studio Ballet & Dance

(591) Culori revendicate:verde, roz
  
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

270501; 270502; 290112;  

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

41 Servicii educative, de divertisment şi
sportive; servicii acordate de către o şcoală de
dans şi balet (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02415
(151) 07/04/2017
(732) MURGOCI ALEXANDRU-LIVIU,

Str. Caliman nr. 25, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

23K luxury wine
(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
vinuri de toate categoriile, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori;
activităţi de import-export cu produse de tipul
celor sus-menţionate; lanţ de magazine şi
magazine online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02417
(151) 07/04/2017
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ŢUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PLANTOGAST

  

(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; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜




