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Cereri Mărci publicate în 14/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07059 07/11/2017 ISMOQ ENTERPRISE SRL iSMOQ

2 M 2017 07155 07/11/2017 IN GRID IT SOLUTIONS 3 2 1 RENT A CAR

3 M 2017 07156 07/11/2017 SC ORGANIC URBAN DESIGN
SRL

B BLUZAT moda urbana

4 M 2017 07157 07/11/2017 Wisenterprise SRL TSIPRAS

5 M 2017 07158 07/11/2017 Andreea Lupascu
Cezar-Tigreanu Astur

SOLARIS graphic studio

6 M 2017 07159 07/11/2017 POPAS TURISTIC APOLLO KM
11 SRL

Apollo Km 11

7 M 2017 07160 07/11/2017 S.C. JOLI GAMES ORIGINAL
S.R.L.

ELITE SLOTS

8 M 2017 07161 07/11/2017 GORDIAS S.R.L. GORDIAS

9 M 2017 07162 07/11/2017 GABRIEL MIRON MUSET MESERIASII DACA AI
DESTULA IMAGINATIE SI
CURAJ POTI SCHIMBA LUMEA

10 M 2017 07163 07/11/2017 S.C. NORDIC ROMAR S.R.L. Pro Casa

11 M 2017 07164 07/11/2017 ART&BUSINESS TODAY SRL milla milla

12 M 2017 07165 07/11/2017 APOLDIA HOTELS & Co SRL CABANA DINTRE VII

13 M 2017 07166 07/11/2017 PRO TV SRL RomanEsti, oriunde ai fi!

14 M 2017 07167 07/11/2017 SC PRO TV S.R.L. RomanEsti, oriunde esti!

15 M 2017 07168 07/11/2017 ORTHOEXCLUSIVE SRL ORTODONTIE INTEGRATIVA

16 M 2017 07169 07/11/2017 AMALIA BELLANTONI Casa della Mozzarella

17 M 2017 07170 07/11/2017 SC SINEVIZYON TV
PRODUCTION SRL

FRUCTUL OPRIT

18 M 2017 07171 07/11/2017 ORTHOEXCLUSIVE SRL ORTODONTIE INTEGRATIVA

19 M 2017 07172 07/11/2017 MARIA VASILICA PETRE CASTELANI DE METHONI
MARA PETRE

20 M 2017 07173 07/11/2017 FUNDATIA ROMANIA DE
MAINE

International Premium - School
of Bucharest

21 M 2017 07174 07/11/2017 S.C AGATHA FOR YOU S.R.L Restaurant AgathA

22 M 2017 07175 07/11/2017 OCTOPUS INC SRL Z'OREYA

23 M 2017 07176 07/11/2017 PARASCHIV DANIEL Taraful din Mahala



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2017

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 07177 07/11/2017 EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION SRL
EUROWAREHOUSE

25 M 2017 07178 07/11/2017 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION SRL

EUROWAREHOUSE

26 M 2017 07179 07/11/2017 DANIELA DOHOCHER The Lash LOFT

27 M 2017 07180 07/11/2017 IULIAN BACAIN FLEXOK

28 M 2017 07181 07/11/2017 IULIAN BACAIN SANOGLUCID



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2017

(210) M 2017 07059
(151) 07/11/2017
(732) ISMOQ ENTERPRISE SRL, STR.

CALEA CRANGASI NR. 24, BL. 47,
SC. A, APT. 14, ET. 4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 0603338, ROMANIA

(540)

iSMOQ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09

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

18. Portofele, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele pentru carduri, portofele din piele,
suporturi pentru carduri (portofele), portofele
de încheietura mâinii, portofele din metale
preţioase, portofele ataşabile la curea, poşete,
portmonee şi portofele, genţi şi portofele
din piele, portofele de purtat sub braţ,
portofele (nu din metale preţioase), portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele fixate la
încheietura mâinii, valize, pungi din piele pentru
ambalare, portofele, portofele pentru monede
neconfecţionate din metal preţios, portofele din
piele pentru cardurile de credit, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, portofele din piele
pentru carduri de credit.

───────

(210) M 2017 07155
(151) 07/11/2017
(732) IN GRID IT SOLUTIONS, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 50, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, ROMANIA

(540)
3 2 1 RENT A CAR

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

35. Analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare (comercială), asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, comerţ
cu ridicata a produselor diverse şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing şi promovare.
37. Servicii de alimentare cu combustibil (staţii
de alimentare), organizarea serviciilor de
depanare de vehicule, servicii de depanare de
vehicule.
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39. Parcare şi depozitare vehicule, ancorare,
depozitare de piese de vehicule, depozitare
de piese pentru autovehicule, depozitare de
vehicule, furnizare de informaţii despre servicii
de parcare a vehiculelor, servicii de parcare,
parcarea vehiculelor, prestare de servicii de
parcuri de auto şi parcări, închirierea mijloacelor
de transport, consultanţă în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call center-uri şi
de hotline-uri, furnizare de informaţii privind
itinerariile pentru automobile, furnizare de
informaţii rutiere şi de trafic, furnizarea de
date cu privire la metodele de transport,
informaţii în domeniul transportului, închirieri
(charter) de vehicule pentru transport, închiriere
de mijloace de transport rutier, servicii de
transport cu automobile, servicii de transport
de autovehicule, servicii de transport rutier,
servicii pentru furnizarea de informaţii referitoare
la autotransport, transport rutier, asistenţă
pentru vehicule cu motor, asistenţă în caz de
avariere a vehiculelor (tractare), organizarea
depanării vehiculelor rămase în pană (transport),
organizarea remorcării vehiculelor, remorcarea
şi transportul maşinilor, incluse în serviciile de
asistenţă în caz de pană avehiculelor, servicii
de asistenţă rutieră (transport), tractare de
vehicule, tractare de urgenţă de autovehicule
sau camioane, furnizare de informaţii cu
privire la servicii de închiriere de maşini,
furnizare de informaţii referitoare la automobile
pentru închiriere prin intermediul internetului,
furnizare de vehicule închiriate, furnizare
de vehicule închiriate pentru transportul de
pasageri, închiriere cu contract de autovehicule,
închiriere de autobuze, închiriere de autocare,
închiriere de automobile-caravană, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de componente
de vehicule, închiriere de portbagaje de
acoperiş pentru vehicule, închiriere de remorci
pentru automobile, închiriere de scutere pentru
transport, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule echipate cu platforme de ridicare,
închiriere de vehicule pentru pasageri, închiriere
de vehicule rutiere, închirierea de automobile
de curse, închirierea de camioane, închirieri
(charter) de vehicule pentru călătorii, închirieri de
accesorii pentru vehicule, în special portbagaje
pavilion, scaune auto pentru copii, remorci,
închirieri de automobile, închirieri de camioane
şi remorci, închirieri de camioane şi vehicule,
închirieri de maşini, închirieri de motociclete,
închirieri de remorci, organizare de închirieri
auto incluse în pachetele de vacanţă, realizarea
formalităţilor pentru închirieri de vehicule,
rezervare de maşini de închiriat, servicii de
rezervare oferite de agenţii de închirieri de
maşini, servicii de rezervare pentru închiriere

de automobile, servicii de rezervare pentru
închiriere de vehicule, servicii de închiriere
de autovehicule, servicii de închiriere de
autovehicule terestre, servicii de închirieri de
autovehicule, transport cu automobile închiriate,
închirieri de vehicule comerciale, închirieri de
vehicule de transport, închirieri de vehicule
motorizate, închirieri de vehicule pe bază de
contract, închirieri de vehicule, în special de
automobile şi autocamioane, servicii de leasing
de autovehicule.

───────

(210) M 2017 07156
(151) 07/11/2017
(732) SC ORGANIC URBAN DESIGN

SRL, STR. EMISFEREI NR. 30-34,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 022989,
ROMANIA

(540)

B BLUZAT moda urbana

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

25. Confecții (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte.
───────
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(210) M 2017 07157
(151) 07/11/2017
(732) Wisenterprise SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 22B,
JUDEȚUL ALBA, BLAJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(540)
TSIPRAS

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

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

───────

(210) M 2017 07158
(151) 07/11/2017
(732) Andreea Lupascu, STR. REȘIȚA

NR. 3, BL. 9, SC. 2, ET. 2, AP.
32, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cezar-Tigreanu Astur, BDUL
NICOLAE BALCESCU NR. 36,
SC. A, ET. 8, AP. 29, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOLARIS graphic studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

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 07159
(151) 07/11/2017
(732) POPAS TURISTIC APOLLO KM 11

SRL, SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 1672, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA AFUMAȚI, ROMANIA

(540)

Apollo Km 11

(531) Clasificare Viena: 18.07.13; 27.05.01;
27.07.01; 27.07.11; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2017 07160
(151) 07/11/2017
(732) S.C. JOLI GAMES ORIGINAL

S.R.L., STR. SMEUREI NR. 88,
BL. PS2010, SC. B, ET. 7, AP. 71,
CAMERA 1, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ROMANIA

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

(540)

ELITE SLOTS

(531) Clasificare Viena: 24.09.02; 24.09.07;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07161
(151) 07/11/2017
(732) GORDIAS S.R.L., MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA, STR. CARPAȚI,
NR. 1, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

GORDIAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
328U), negru (Pantone Black)

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de servicii
de inginerie, consultanţă şi management al
resurselor umane, pentru a permite clienţilor să
compare şi să cumpere comod aceste servicii,
consultanţă de management al personalului,
servicii de comerţ de software pentru
birourile de proiectare, furnizare de informaţii
despre software pentru birourile de proiectare,
conducerea şi administrarea afacerilor,
consiliere pentru clienţi (informaţii comerciale),
asistenţă în managementul afacerilor, auditare,
evaluarea afacerii, consultanţă profesională
în afaceri, informaţii, anchete, investigaţii si
cercetare de afaceri, administrare comercială
a licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii, asistenţă de management comercial
şi industrial, management computerizat al
fişierelor, facturare, servicii de externalizare
(asistenţă în afaceri), administrare şi compilare
de baze de date computerizate, administrarea
resurselor umane şi servicii de recrutare,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
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analize cost-beneficiu, asistenţă comercială
în managementul afacerilor, servicii de
comerţ, publicitate, marketing, promovarea
afacerilor, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate online într-o
reţea informatizată şi prin intermediul site-urilor
web specializate.
36. Organizare de studii de fezabilitate
financiară.
37. Construcţii, reparaţii şi servicii de instalaţii
pentru construcţii metalice, servicii de informaţii
şi consultanţă cu privire la construcţii, în
domeniul investiţiilor de construcţii metalice,
consultanţă pentru construcţii, consultanţă în
domeniul supervizării lucrărilor de construcţii,
supervizarea construcţiei de clădiri.
39. Servicii de distribuţie software în domeniul
construcţiilor metalice (livrare).
41. Servicii de instruire în utilizarea
aplicaţiilor software, formarea echipelor
(educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor (instruire),
servicii de desktop publishing (tehnoredactare
computerizată).
42. Consultanţă în domeniul arhitecturii şi
realizării planurilor pentru construcţii, schiţarea
construcţiilor, inginerie, servicii de proiectare
pentru structuri de înaltă rezistenţă, servicii
de proiectare tehnică industrială, elaborarea
proiectelor de structuri de rezistenţă şi
închideri utilizând materiale de construcţii
metalice şi mixte oţel-beton, servicii de
proiectare tehnologică, expertizare tehnică,
cercetare tehnică, studii tehnice de fezabilitate,
consultanţă de software computerizat, instalarea
de software pentru computer, consultanţă privind
mentenanţa software-urilor pentru computer,
consultanţă privind actualizarea sofţware-urilor
pentru computer, servicii de consultanţă în
materie de utilizare de software de calculator,
servicii de consultanţă şi de informaţii privind
închirierea de softwarede calculator, instalare,
iniţiere şi întreţinere de softwa/e de calculator,
programare computerizată.

───────

(210) M 2017 07162
(151) 07/11/2017
(732) GABRIEL MIRON MUSET, STR.

ABRUD NR. 105, BL. 125, SC. A,
AP. 9, 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)

MESERIASII DACA AI
DESTULA IMAGINATIE

SI CURAJ POTI
SCHIMBA LUMEA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 02.01.23; 02.01.04;
02.01.15; 02.03.04; 03.04.11; 03.04.24;
14.07.12; 18.05.10; 16.01.15

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

(511) Produse și/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).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07163
(151) 07/11/2017
(732) S.C. NORDIC ROMAR S.R.L., BD-

UL VICTORIEI NR. 3, JUDEŢUL
BOTOŞANI, DOROHOI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, AP.
11, IAŞI, 70

(540)

Pro Casa

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.09; 09.01.23

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, portocaliu, roşu

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

20. Mobilier.
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).

───────

(210) M 2017 07164
(151) 07/11/2017
(732) ART&BUSINESS TODAY SRL,

BLD. TOMIS NR. 2, BL. B6, ET. 7,
AP. 36, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

milla milla

(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.

───────

(210) M 2017 07165
(151) 07/11/2017
(732) APOLDIA HOTELS & Co SRL,

STR. TRANSILVANIEI NR. 2A,
BIROU. 1, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550056, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

CABANA DINTRE VII
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
05.07.10; 05.03.19; 27.05.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, restaurante pentru turişti,
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant.

───────

(210) M 2017 07166
(151) 07/11/2017
(732) PRO TV SRL, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 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)
RomanEsti, oriunde ai fi!

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

16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, 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 07167
(151) 07/11/2017
(732) SC PRO TV S.R.L., B-DUL PACHE

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

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
RomanEsti, oriunde esti!

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

16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, 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 07168
(151) 07/11/2017
(732) ORTHOEXCLUSIVE SRL, STR.

ROMA NR. 42A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011775, ROMANIA

(540)
ORTODONTIE INTEGRATIVA

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

5. Servicii de stomatologie profilactică.
10. Echipament stomatologic.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
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36. Servicii de administrare asigurări
stomatologice, servicii de gestiune financiară
referitoare la instituţiile care oferă servicii
stomatologice.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consultaţii stomatologice, asistenţă
stomatologică, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice.

───────

(210) M 2017 07169
(151) 07/11/2017
(732) AMALIA BELLANTONI , SAT

CANDEASCA, JUD. CĂLĂRAŞI,
COMUNA BELCIUGATELE,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

Casa della Mozzarella

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 11.01.04; 24.07.11;
24.07.23

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/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. Toate acestea de provenienţă
italiană.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse, în mod special a celor
solicitate în clasa 29 (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă,prin mijloace electronice,
prin intermediu caselor de comenzi şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

43. Restaurante cu specific italienesc, cazare
temporară.

───────

(210) M 2017 07170
(151) 07/11/2017
(732) SC SINEVIZYON TV

PRODUCTION SRL, STR. ION
CÂMPINEANU NR. 11, ET.4,
CAM 402, MODUL F, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
FRUCTUL OPRIT

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

41. Servicii de programare de televiziune
(programare), seriale de televiziune prin satelit,
producție de filme pentru televiziune.

───────

(210) M 2017 07171
(151) 07/11/2017
(732) ORTHOEXCLUSIVE SRL, STR.

ROMA, NR. 42A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ORTODONTIE INTEGRATIVA

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

10. Echipament stomatologic, proteze
stomatologice.
35. Publicitate.
36. Servicii de gestiune financiară referitoare la
instituțiile care oferă servicii stomatologice.
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44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
de stomatologie profilactică.

───────

(210) M 2017 07172
(151) 07/11/2017
(732) MARIA VASILICA PETRE, STR.

GEN. BARTHELOT NR. 40, APART.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
CASTELANI DE

METHONI MARA PETRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07173
(151) 07/11/2017
(732) FUNDATIA ROMANIA DE MAINE ,

STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR
3
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

International Premium
- School of Bucharest

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.13.01; 26.13.25; 02.07.10;
02.07.23

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
verde, mov

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

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

───────

(210) M 2017 07174
(151) 07/11/2017
(732) S.C AGATHA FOR YOU S.R.L,

STR. IARMAROC, NR. 30, JUD.
IASI, IAŞI, ROMANIA

(540)

Restaurant AgathA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:negru, galben, maro
deschis, maro închis

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Restaurante (servirea mesei), servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de catering.

───────

(210) M 2017 07175
(151) 07/11/2017
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, ROMANIA

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

(540)

Z'OREYA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.15

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

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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07176
(151) 07/11/2017
(732) PARASCHIV DANIEL, STR.

ÎNVINGĂTORILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Taraful din Mahala

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

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

───────

(210) M 2017 07177
(151) 07/11/2017
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR. 8A,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMATI,
ROMANIA

(540)

EUROWAREHOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 07.03.11; 07.01.24

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

6. Metale comune si aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri si fire
metalice neelectrice, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, case de bani.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încalzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07178
(151) 07/11/2017
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR. 8A,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMATI,
ROMANIA

(540)
EUROWAREHOUSE

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

6. Metale comune si aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri si fire
metalice neelectrice, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, case de bani.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,

de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încalzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────

(210) M 2017 07179
(151) 07/11/2017
(732) DANIELA DOHOCHER, BD. ION

MIHALACHE NR. 152, BL. 6, SC.
D, AP.97, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

The Lash LOFT

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, tratament cosmetic, saloane de
frumuseţe, servicii pentru extensii de gene,
servicii de tratamente de înfrumuseţare, în
special pentru gene, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de micropigmentare,
servicii de machiaj cosmetic, servicii ale spa-
urilor, servicii de terapie.

───────

(210) M 2017 07180
(151) 07/11/2017
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
FLEXOK

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

5. Preparate pentru medicina umană, preparate
naturale şi farmaceutice, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate
şi substanţe farmaceutice pentru prevenirea
cancerului, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziţii din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante si
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale.

───────

(210) M 2017 07181
(151) 07/11/2017
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
SANOGLUCID

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

5. Preparate pentru medicina umană, preparate
naturale şi farmaceutice, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate
şi substanţe farmaceutice pentru prevenirea
cancerului, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziţii din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante si
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale.

───────


