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Cereri Mărci publicate în 14/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07734 07/12/2017 FLORIN-GHEORGHIŢĂ

PÂRJOL
HERBAL PHARMACY

2 M 2017 07917 07/12/2017 SC FARM CAMARA SRL FARM CAMARA All for your
Livestock

3 M 2017 07918 07/12/2017 S.C. EUROWEST CARDINAL
S.R.L.

EWC OIL P PECOROM

4 M 2017 07919 07/12/2017 VICMOR S.R.L. MIZAR Fashion House

5 M 2017 07920 07/12/2017 SC SERVICIILE COMERCIALE
ROMANE SA

PASTRAVARIILE CEAHLAULUI

6 M 2017 07921 07/12/2017 MAGDALENA BUDA RENYLOG Transport & Logistics
We make your business move!

7 M 2017 07922 07/12/2017 PETRU MUNTEANU RADIO Jurnal Spiritual
radiojurnalspiritual.ro

8 M 2017 07923 07/12/2017 DELICII SIBIENE SRL DELICII SIBIENE PREGATITE
CU MARE DRAG

9 M 2017 07924 07/12/2017 VICTOR GEORGESCU LIFEHAX

10 M 2017 07925 07/12/2017 SC ABITARE CG SRL allmountain.ro

11 M 2017 07927 07/12/2017 SC ZEBRAPAY SRL STAȚIA DE PLATĂ SELFPAY

12 M 2017 07928 07/12/2017 S.C. PALETUL REUTILIZABIL
S.R.L.

paletul reutilizabil verde altfel

13 M 2017 07929 07/12/2017 Diana-Elena Hărăbor VISE COLORATE

14 M 2017 07930 07/12/2017 EUROPEAN ADVERTISING
HOLDING SRL

Bee SEO You're gonna Bee first
on Google!

15 M 2017 07931 07/12/2017 FRESCOVERDE S.R.L. FRESCO - MAI PROASPĂT
DECÂT PROASPĂT

16 M 2017 07932 07/12/2017 BIMAR UPFRONT BUSINESS
CONSULTING SRL-D

BIMAR CONSULTING

17 M 2017 07933 07/12/2017 ENEL S.p.A. e-distribuţie Banat

18 M 2017 07934 07/12/2017 ENEL S.p.A. e-distribuţie Dobrogea

19 M 2017 07935 07/12/2017 SC JOSI LOGISTIC SRL AMBULANTA RUTIERA JOSI

20 M 2017 07936 07/12/2017 ENEL S.p.A. e-distribuţie Muntenia

21 M 2017 07937 07/12/2017 CRISTIAN NICOLAE GAFENCU ELNA

22 M 2017 07938 07/12/2017 ACCENT NET SRL VEYO

23 M 2017 07939 07/12/2017 LUNGU MIHAI LUCIAN bei apă
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(210) M 2017 07734
(151) 07/12/2017
(732) FLORIN-GHEORGHIŢĂ PÂRJOL,

CALEA VICTORIEI NR. 116, BL.
G2, AP. 43, JUD. CLUJ, TURDA,
ROMANIA

(540)
HERBAL PHARMACY

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

3. Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.

───────

(210) M 2017 07917
(151) 07/12/2017
(732) SC FARM CAMARA SRL, STR.

ANASTASIE PANU NR. 13/15,
TRONSON 5, SC. 2C, MEZANIN,
JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

FARM CAMARA All
for your Livestock

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
26.01.15; 01.11.08; 03.03.01; 03.03.17;
03.04.02; 03.04.11; 03.07.03

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

clase:
7. Unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual.

───────

(210) M 2017 07918
(151) 07/12/2017
(732) S.C. EUROWEST CARDINAL

S.R.L., STR. DEVEI NR. 24, SAT.
VINTU DE JOS, JUD. ALBA, COM.
VINTU DE JOS, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EWC OIL P PECOROM

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.21

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

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

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).

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 07919
(151) 07/12/2017
(732) VICMOR S.R.L., STR. DECEBAL

NR. 47, JUDEŢUL BACĂU
, BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MIZAR Fashion House

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.13; 27.05.24

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

clase:
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 07920
(151) 07/12/2017
(732) SC SERVICIILE COMERCIALE

ROMANE SA, STR. CUIEJDI NR.
6, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, 610024, ROMANIA

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

(540)

PASTRAVARIILE
CEAHLAULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.22; 21.03.15

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

29. Alimente refrigerate din peşte, batoane de
peşte file, caviar, chiftele din peşte, conserve
de peşte, conserve din peşte, crab, crochete de
peşte, crustacee îngheţate, extracte de peşte,
făină de peşte pentru consum uman, heringi (cu
excepţia celui viu), homari (cu excepţia celor vii),
icre artificiale, icre de peşte, preparate, icre de
peşte procesate, languste (cu excepţia celor vii),
preparate din peşte, preparate gătite constând în
principal din peşte, midii albastre (nu vii), moluşte
care nu sunt vii, moluşte comestibile (cu excepţia
celor vii), pastă de icre de crab, pastă de peşte,
păstrăvi, nu vii, pateuri de peşte, peşte, peşte
afumat, peşte congelat, peşte conservat, Peşte
conservat (în conserve), peşte, cu excepţia celui
viu, peşte fiert şi uscat, peşte gătit şi congelat,
peşte în conservă, peşte în ulei de măsline, peşte
marinat, peşte prelucrat, produse alimentare din
peşte, peşte sărat, peşte uscat, produs tartinabil
pe bază de peşte, produs tartinabil pe bază
de peşte afumat, produse congelate pe bază
de peşte, produse din peşte la borcan, sardele,
sardine (nu vii), scoici (care nu sunt vii), scoici,
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moluşte comestibile, cu excepţia celor vii, somon
afumat, somon (nu viu), supă de peşte, ţipari,
nu vii, ton (conserve), ton (cu excepţia celor
vii), ton în ulei, ton, nu viu, uleiuri comestibile
obţinute din peşte (cu excepţia uleiului de ficat
de cod), icre de păstrăv de mare de uz alimentar,
pește în conservă, conserve din pește, preparate
din pește, friptură de pește, pateuri de pește,
pește gătit și congelat, icre de pește procesate,
produse pe bază de pește, preparate gătite
constând în principal din pește.
31. Păstrăv viu, peste viu pentru consum uman.
35. Organizare de târguri comerciale,
promovare de târguri în scop comercial,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 29
si 31 (cu excepţia transportului lor) permiţînd
consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2017 07921
(151) 07/12/2017
(732) MAGDALENA BUDA, STR.

CĂLUGĂRENI NR. 3, BL. G3, AP.
64, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(540)

RENYLOG Transport
& Logistics We make
your business move!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.15; 01.05.01; 01.05.04

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

39. Transporturi, ambalare şi depozitare a
mărfuri.

───────

(210) M 2017 07922
(151) 07/12/2017
(732) PETRU MUNTEANU, STR.

MIHAIL SADOVEANU NR. 23,
JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

RADIO Jurnal Spiritual
radiojurnalspiritual.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.04; 26.02.07;
03.07.11; 03.07.16

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

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

35. Servicii de publicitate inclusiv cele prin
radio vânzând toate categoriile de bunuri şi
servicii, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, (lucrări de birou).
38. Servicii constând în principal în difuzarea de
programe radio.
41. Activităţi cultural spiritual, educaţie spirituală
în cadrul unor emisiuni radio pentru dezvoltarea
facultăţilor mintale ale oamenilor, divertisment
spiritual.

───────
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(210) M 2017 07923
(151) 07/12/2017
(732) DELICII SIBIENE SRL, STR.

PREJBEI NR. 20, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
DELICII SIBIENE PREGATITE

CU MARE DRAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07924
(151) 07/12/2017
(732) VICTOR GEORGESCU, STR.

CEREALELOR NR. 14, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, 800151,
ROMANIA

(540)

LIFEHAX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(hex#00a5aa)

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

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

───────

(210) M 2017 07925
(151) 07/12/2017
(732) SC ABITARE CG SRL, STR.

BRAZILOR NR. 55, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500313,
ROMANIA

(540)

allmountain.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
06.01.02; 06.01.04

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

24. Textile şi înlocuitori de textile.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

───────
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(210) M 2017 07927
(151) 07/12/2017
(732) SC ZEBRAPAY SRL , BDUL.

DACIA NR. 153-155, ET. 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STAȚIA DE PLATĂ SELFPAY

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.01.18;
26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.13

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

clase:
9. Terminale pentru plăți electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
terminale pentru carduri de credit, terminale
pentru puncte de vânzare, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu card
de credit, terminale pentru puncte de desfacere.
36. Furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, procesare de plăți electronice,
procesarea de tranzacții cu card de debit pentru
terți, realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar, servicii
de plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit.
42. Proiectare de software de calculator pentru
comanda terminalelor automate.

───────

(210) M 2017 07928
(151) 07/12/2017
(732) S.C. PALETUL REUTILIZABIL

S.R.L., STR. ALBESTI NR. 25,
JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA DE
ARGEȘ, 115300, ROMANIA

(540)

paletul reutilizabil verde altfel

(531) Clasificare Viena: 07.15.05; 24.15.01;
24.15.13; 24.15.21; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătușerie și feronerie metalică,
tuburi metalice, case de bani, minereuri.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
20. Mobile, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spuma de mare, scoici, sidef,
spumă de mare.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2017 07929
(151) 07/12/2017
(732) Diana-Elena Hărăbor, STR. MIHAI

EMINESCU NR. 44, BÂRLAD,
731199, ROMANIA

(540)
VISE COLORATE

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

25. Îmbrăcăminte, inclusiv rochii pentru femei și
copii, articole pentru acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
pentru acoperirea capului, a produselor de
îmbrăcăminte , inclusiv a rochiilor pentru femei
și fetițe (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod prin magazine en-gros sau en-detail
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2017 07930
(151) 07/12/2017
(732) EUROPEAN ADVERTISING

HOLDING SRL, STR. MĂRĂŞEŞTI
NR. 18, ET. 1, AP. 2, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720181,
ROMANIA

(540)

Bee SEO You're gonna
Bee first on Google!

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.24;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, organizarea
de publicitate, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin bannere, publicitate în reviste, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, consultanță privind publicitatea,
agenții de publicitate, publicitate, inclusiv

publicitatea online în rețele informatice,
servicii promoționale de publicitate, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate
digitală, publicitate directă prin poștă,
consultanță privind publicitatea comercială,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
de reclamă și publicitate, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, publicitate în vederea
recrutării personalului.

───────

(210) M 2017 07931
(151) 07/12/2017
(732) FRESCOVERDE S.R.L., STR.

ONESTILOR NR. 1, BL. A3, ET.
8, AP. 40, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)
FRESCO - MAI PROASPĂT

DECÂT PROASPĂT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, animale vii,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, hrană și
băuturi pentru animale, malţ, cereale și semințe
crude și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 07932
(151) 07/12/2017
(732) BIMAR UPFRONT BUSINESS

CONSULTING SRL-D, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 113, BL. 17,
SC. 1, ET. 4, AP. 17, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 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)

BIMAR CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 25.07.03; 24.15.01;
24.15.11; 27.05.01

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

35. Servicii de consultanță în afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță în afaceri pentru firme,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în domeniul strategiilor
de afaceri, întocmire de situații financiare
profesionale, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri.

───────

(210) M 2017 07933
(151) 07/12/2017
(732) ENEL S.p.A., VIALE REGINA

MARGHERITA 137, ROMA, 00198,
ITALIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

e-distribuţie Banat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Furnizare de informații cu privire la
distribuția electricității, distribuție de electricitate
prin intermediul cablurilor, furnizarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
și distribuție de energie electrică, închirierea
utilizării liniilor de electricitate către terți pentru
transmiterea electricității, depozitare de energie
și combustibili, servicii de consultanță privind
distribuția de electricitate, servicii de informare
şi consultanţă privind distribuţia de energie,
depozitare de aparate electrice, servicii de
închiriere a mașinilor și a vehiculelor, distribuire
de energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor,
depozitare de gaz natural lichefiat pe nave,
servicii de colectare a deșeurilor menajere,
distribuție de petrol sau gaze prin conducte,
furnizare de gaz (distribuție), servicii de
depozitare a gazului, servicii de distribuție de
gaze, depozitare de combustibili gazoși, servicii
de depozitare a gazului.

───────
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(210) M 2017 07934
(151) 07/12/2017
(732) ENEL S.p.A., VIALE REGINA

MARGHERITA 137, ROMA, 00198,
ITALIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

e-distribuţie Dobrogea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Furnizare de informații cu privire la
distribuția electricității, distribuție de electricitate
prin intermediul cablurilor, furnizarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
și distribuție de energie electrică, închirierea
utilizării liniilor de electricitate către terți pentru
transmiterea electricității, depozitare de energie
și combustibili, servicii de consultanță privind
distribuția de electricitate, servicii de informare
şi consultanţă privind distribuţia de energie,
depozitare de aparate electrice, servicii de
închiriere a mașinilor și a vehiculelor, distribuire
de energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor,
depozitare de gaz natural lichefiat pe nave,
servicii de colectare a deșeurilor menajere,
distribuție de petrol sau gaze prin conducte,
furnizare de gaz (distribuție), servicii de
depozitare a gazului, servicii de distribuție de
gaze, depozitare de combustibili gazoși, servicii
de depozitare a gazului.

───────

(210) M 2017 07935
(151) 07/12/2017
(732) SC JOSI LOGISTIC SRL,

STR. FÂNTÂNICA NR. 36,
INCINTA ANTEFRIG, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021805, ROMANIA

(540)

AMBULANTA RUTIERA JOSI

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 25.01.19;
26.01.16; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 032),
galben, negru, alb, gri

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2017 07936
(151) 07/12/2017
(732) ENEL S.p.A., VIALE REGINA

MARGHERITA 137, ROMA, 00198,
ITALIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

e-distribuţie Muntenia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu

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

39. Furnizare de informații cu privire la
distribuția electricității, distribuție de electricitate
prin intermediul cablurilor, furnizarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
și distribuție de energie electrică, închirierea
utilizării liniilor de electricitate către terți pentru
transmiterea electricității, depozitare de energie
și combustibili, servicii de consultanță privind
distribuția de electricitate, servicii de informare
şi consultanţă privind distribuţia de energie,
depozitare de aparate electrice, servicii de
închiriere a mașinilor și a vehiculelor, distribuire
de energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor,
depozitare de gaz natural lichefiat pe nave,
servicii de colectare a deșeurilor menajere,
distribuție de petrol sau gaze prin conducte,
furnizare de gaz (distribuție), servicii de
depozitare a gazului, servicii de distribuție de
gaze, depozitare de combustibili gazoși, servicii
de depozitare a gazului.

───────

(210) M 2017 07937
(151) 07/12/2017
(732) CRISTIAN NICOLAE GAFENCU,

STR. ARTELOR NR. 30A, JUD.
CLUJ, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ELNA

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

18. Marsupii pentru transportul bebelușilor,
portbebeuri pentru transportul copiilor,
portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
marsupii pentru transportul copiilor mici.

───────

(210) M 2017 07938
(151) 07/12/2017
(732) ACCENT NET SRL, STR. SUBL.

STĂNESCU GHEORGHE NR. 5,
BIROU 1, BL. 219, SC. B, ET. 2,
AP. 53, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VEYO

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
software de calculator, DVD-uri, calculatoare,
sisteme de supraveghere video, camere video
de supraveghere, aparate de supraveghere
vizuală, aparate electronice de supraveghere,
aparate electrice de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, aparate de înregistrare, suporturi
de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare, suporturi magnetice de înregistrare,
dispozitive de înregistrare TV, suporturi
digitale de înregistrare, medii optice de
înregistrare, aparate de înregistrare electrice,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
benzi pentru înregistrarea sunetului, aparate
pentru înregistrarea imaginilor, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, aparate pentru
înregistrarea timpului, aparate pentru
înregistrarea datelor, aparate de înregistrare
de date, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de înregistrare pentru telefon,
dispozitive de înregistrare a evenimentelor,
aparate de înregistrare pentru discuri video,
aparate portabile de înregistrare de sunet,
aparate digitale de înregistrare a sunetului,
dispozitive de înregistrare a rezultatelor
profesionale, aparate de înregistrare video
pentru vehicule, suporturi magnetice pentru
înregistrare de date (goale), aparate de
înregistrare a sunetelor și imaginilor, aparate
digitale de înregistrare de benzi audio,
televizoare prevăzute cu aparate de înregistrare
video, cutii negre (dispozitive de înregistrare
de date), aparate pentru înregistrarea timpului
și a datei, sisteme de pontaj (dispozitive
de înregistrare a timpului), instrumente
pentru reducerea zgomotului în sisteme
pentru înregistrarea de semnale audio,
suporturi de înregistrare (optice), suporturi
de înregistrare (magnetice), suporturi de
înregistrare electromagnetică, aparate TV,
aparate video, aparate interfon, panouri de
alarmă, senzori de alarmă, dispozitive de
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alarmă, instalații de alarmă, sisteme de alarmă,
centrale de alarmă, antifurt cu alarmă, sonerii
de alarmă, dispozitive de alarmă, dispozitive
de alarmă personală, sisteme de alarmă
antiefracție, emițătoare de semnale de alarmă,
dispozitive electronice de alarmă personală,
senzori de alarmă pentru frigidere, avertizoare
cu sirene de alarmă, sisteme de alarmă pentru
scurgeri de gaze, declanșatoare manuale de
alarmă în caz de incendiu, sisteme integrate
electronice de alarmă în caz de pericol pentru
automobile, dispozitive electrice de alarmă (anti-
furt, altele decât cele pentru vehicule), sisteme
de alarmă de securitate (altele decât cele
pentru vehicule), aparate de măsură, aparate
de măsură ultrasonice, aparate de măsurat
curentul, aparate de măsurat digitale, aparate
de măsurat acustice, aparate de măsurare
unghiuri, aparate electrice de măsurare, aparate
de măsură a conținutului, aparate de măsură
de precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurat grosimea pieilor, aparate
de măsurare a vântului, aparate de măsurare
a lungimii, aparate de măsurare a nivelului,
aparate de măsurare de referință, aparate
de măsurare a radioactivității, aparate de
măsurare a luminiscenței, aparate de măsurare
a transparenței, carcase pentru aparate de
măsurare, aparate de măsurare a prafului,
aparate de măsurare a presiunii, aparate de
măsură pentru identificarea axelor, aparate
de măsură cu citire digitală, aparate de
măsură a deformațiilor mecanice, aparate de
măsură pentru expunere fotografică, aparate
de măsurat lungimi de undă, aparate de
măsurat pentru turbine criogenice, aparate de
măsurat grosimea pieilor, aparate digitale de
măsurat pH-ul, aparate de măsurat înclinarea
unei pante, aparate de măsurat aciditatea
pentru acumulatoare, aparate de măsurat pentru
detectarea sateliților, aparate de măsurare
a nivelului lichidelor, aparate de măsurare
a energiei termice, aparate ultrasonice de
măsurare a lichidelor, aparate electronice
de măsurare pentru robinele, aparate pentru
măsurarea nivelului de sunet, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a nivelului cu laser, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz științific,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, aparate pentru măsurarea temperaturii,
de uz industrial, aparate pentru măsurarea
adâncimii suprafeței de rulare a anvelopelor,
monitoare, monitoare video, monitoare LED,
monitoare color, monitoare LCD, monitoare
comerciale, monitoare pentru tabletă, controlere
pentru monitoare video, monitoare pentru

proiectare video, monitoare cu ecran plat,
monitoare cu ecran tactil, monitoare (hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), dispozitive de montare pentru
monitoare, difuzoare pentru monitoare de studio,
monitoare pentru semnalizare digitală, testere
de spidometre, testere pentru baterii, testere de
continuitate, testere pentru tranzistori, testere de
izolație, testere pentru antigel, testere de curent,
testere de discuri optice, testere de cabluri audio,
testere pentru baterii și acumulatoare, testere de
alarme de fum, testere de rețea de alimentare
cu electricitate, alimentatoare cu tensiune
stabilizată, alimentatoare pentru acumulatoare,
transformatoare electronice, transformatoare
electrice, transformatoare reductoare electrice,
transformatoare de curent, surse de
alimentare (transformatoare), transformatoare
de tensiune capacitive, blocuri de alimentare
(transformatoare), transformatoare de curent
electric, transformatoare electronice de
putere, transformatoare electrice de voltaj,
transformatoare de rețea de alimentare
cu electricitate, transformatoare de semnal,
transformatoare de frecvență, transformatoare
electrice (pentru aparate de telecomunicații),
cartele de pontaj (codificate), cartele de pontaj
(magnetice), cartele de pontaj (citite de aparate).

───────

(210) M 2017 07939
(151) 07/12/2017
(732) LUNGU MIHAI LUCIAN, ŞOS.

COLENTINA NR. 15, BL. R 25,
SC. B, ET. 9, AP. 82, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021154, ROMANIA

(540)

bei apă

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=271E5A, HEX=#6EA8DD)

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

11. Filtre pentru apă potabilă.
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35. Servicii oferite de un magazin online.
───────


