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Cereri Mărci publicate în 15/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05773 08/09/2017 TEATRUL NATIONAL RADU

STANCA SIBIU
SIBFEST

2 M 2017 05774 08/09/2017 SC PROCER COMPANY SA KA'OR PASTORAL

3 M 2017 05775 08/09/2017 SC SIGMA MANAGEMENT SRL INFINITZ Garden Events

4 M 2017 05776 08/09/2017 ION RĂDULEA THE LIGHT

5 M 2017 05777 08/09/2017 SC DONNA STYLE PROD SRL Tentaţii Dulci gusturi regăsite

6 M 2017 05778 08/09/2017 ELTON CORPORATION SA LEO GREEN 360

7 M 2017 05779 08/09/2017 DIAVITA LLP VITA ENERGY Premium smart
shake

8 M 2017 05780 08/09/2017 DIAVITA LLP D Dia Vita Performance Based
Technology

9 M 2017 05781 08/09/2017 DIAVITA LLP DB DIA BEAUTY

10 M 2017 05782 08/09/2017 CRISTIAN PAVEL IANA WWW.BURSAAFACERILOR.RO

11 M 2017 05783 08/09/2017 CRISTIAN PAVEL IANA BURSA AFACERILOR

12 M 2017 05784 08/09/2017 CRISTIAN PAVEL IANA PIATA AFACERILOR

13 M 2017 05785 08/09/2017 LOGIS PROJECT S.R.L. ZARGANA

14 M 2017 05786 08/09/2017 SC NOMA.RO SRL monsieur joben l'excellence
existe

15 M 2017 05787 08/09/2017 SC VESTEL S.R.L. VESTEL

16 M 2017 05788 08/09/2017 Cristian Oliviu Burada ESR EDITURA SPIRIT
ROMÂNESC

17 M 2017 05789 08/09/2017 NOBILIA CLASS SRL Cerdac Coteşti

18 M 2017 05790 08/09/2017 Pittsburgh Corning Corporation FOAMGLAS

19 M 2017 05791 08/09/2017 LORENZ FOOD IND. S.R.L. FR!MI

20 M 2017 05792 08/09/2017 IULIAN BACAIN NISTRACEPS FORTE

21 M 2017 05793 08/09/2017 TEGERO&CO TEGERO

22 M 2017 05794 08/09/2017 CLUBUL SPORTIV ''ASOCIATIA
ALERGOTURA''

TIMIŞOARA CITY MARATHON

23 M 2017 05795 08/09/2017 LILIANA ANAMARIA STAICU Cadouri Dulciuri Flori

24 M 2017 05796 08/09/2017 DANLAR LOGISTIC
SOLUTIONS S.R.L.

TOM BEER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05797 08/09/2017 DANLAR LOGISTIC

SOLUTIONS S.R.L.
AVEPLAST
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(210) M 2017 05773
(151) 08/09/2017
(732) TEATRUL NATIONAL RADU

STANCA SIBIU, BD-UL
CORNELIU COPOSU NR.
2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
SIBFEST

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

35. Agentii de distributie pentru piese
de teatru (publicitate), organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, publicitate, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, publicitate promoţională
pentru proiecte de explorare, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii
de publicitate furnizate prin internet,
publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte
persoane, promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu programe de premiere,
promovare de evenimente speciale, servicii
de administrare a afacerilor furnizate de
agenţii teatrale.
41. Producţii de teatru, prezentare de piese
de teatru, coordonare de spectacole de
teatru, regizare de spectacole de teatru,
servicii de rezervare la teatru, reprezentaţie
de dans, muzica şi teatru, agenţii de
rezervări pentru bilete de teatru, închiriere
de costume (teatru sau baluri mascate),
servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, organizare, realizare şi prezentare

de reprezentaţii de teatru, planificarea
de piese de teatru şi de spectacole
muzicale, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret,
servicii de rezervare de bilete pentru
concerte şi spectacole de teatru, servicii de
rezervare de bilete şi locuri la spectacole
de teatru, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii de rezervări
pentru activităţi de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole
şi alte evenimente de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de film, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizarea spectacolelor,
producţie de spectacole, planificarea de
spectacole, organizarea de spectacole
culturale, regizare de spectacole muzicale,
producţie de spectacole scenice, producţie
de spectacole muzicale, organizare de
spectacole pe scena, realizare de
spectacole de divertisment în direct, servicii
de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii ale agenţiilor de bilete
pentru spectacole de teatru, servicii de
divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracţii, organizare de
ceremonii de decernare de premii,
organizare şi găzduire de ceremonii
de decernare de premii, organizare şi
coordonare de ceremonii de acordare
a premiilor, organizare de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală
de calculatoare, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe,
organizarea şi conducerea de conferinţe,
organizare de seminarii şi conferinţe,
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organizare de conferinţe în scopuri
educaţionale, organizare de conferinţe cu
scopuri educative, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe, organizare
de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
organizare şi coordonare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, organizare de
conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, ateliere de
formare, organizarea de ateliere de lucru,
ateliere organizate în scopuri culturale,
ateliere organizate în scopuri educative,
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru, organizare de ateliere de lucru
şi seminarii în aprecierea artei, cursuri de
formare avansată, servicii de instruire şi
formare, servicii de consultanţă şi informare
referitoare la pregătirea, coordonarea şi
organizarea de ateliere de lucru (instruire),
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, servicii de agenţie de bilete
online pentru divertisment, furnizare de
informaţii online referitoare la mijloace
media audio şi vizuale, regie artistică pentru
artişti scenici, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, divertisment teatral,
reprezentaţii teatrale, reprezentaţii teatrale,
reprezentatii muzicale, producţe de
reprezentaţii teatrale, organizare de
producţii teatrale, divertisment de tipul
producţiilor teatrale, agenţii de impresariat
în domeniul teatral, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, furnizare
de spaţii teatrale pentru arte interpretative,
organizare de evenimente în scopuri
culturale, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, producţie de
evenimente de divertisment în direct.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05774
(151) 08/09/2017
(732) SC PROCER COMPANY SA,

STR. LÂNĂRIEI NR. 93-95,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KA'OR PASTORAL

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
fotografii.
33. Vin, vin roşu, vinuri îmbogăţite, vinuri
dulci.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05775
(151) 08/09/2017
(732) SC SIGMA MANAGEMENT SRL,

STR. DRUMUL SĂRII NR. 18, BL.
A41, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INFINITZ Garden Events
(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.02;
27.05.01; 26.03.05; 25.01.10;
25.01.13; 26.03.16

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05776
(151) 08/09/2017
(732) ION RĂDULEA, BD-UL

AGRONOMIEI NR. 7-15, VILA
N.3-2, ET. 4, AP. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE LIGHT
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05777
(151) 08/09/2017
(732) SC DONNA STYLE PROD

SRL, ALEEA PLOPILOR NR.
2A, JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

Tentaţii Dulci gusturi regăsite
(591) Culori revendicate:negru, maro,

alb, roşu, auriu

(531) Clasificare Viena: 08.01.18;
05.07.16; 05.07.23; 26.01.18;
29.01.15

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/09/2017

(210) M 2017 05778
(151) 08/09/2017
(732) ELTON CORPORATION SA, STR.

CÂMPULUI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ROMANIA

(540)
LEO GREEN 360

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

5. Erbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05779
(151) 08/09/2017
(732) DIAVITA LLP, 71-75 SHELTON

STREET, COVENT GARDEN,
WC2H 9JQ, LONDRA, MAREA
BRITANIE

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU
, STR. BAIA DE ARAMĂ NR.
1, BLOC B, SC. 3, ET.6, AP.
117, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
022204 , RO.BU, ROMANIA

(540)

VITA ENERGY
Premium smart shake

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

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
26.11.13; 01.15.03

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

5. Aminoacizi pentru uz medical,
anestezice, antimimicrobiene pentru uz
dermatologic, antiseptice, balsamuri pentru
uz medical, substanţe dietedice adaptate
pentru uz medical, preparate şi
substanţe vitaminice, ape nimerale pentru
uz medical, hematogen, suplimente
alimentare cu minerale, suplimente de
vitamine, suplimente de vitamine sub
formă de tablete pentru prepararea de
băuturi efervescente atunci când sunt
adăugate în apă, suplimente de vitamine
şi de minerale, suplimente alimentare,
suplimente alimentare şi nutritive, băuturi
cu suplimente alimentare, suplimente
alimentare dietetice, suplimente pe bază
de plante, suplimente alimentare pe baza
de albumină: suplimente alimentare cu
vitamine şi minerale, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente alimentare
pe baza de proteine, amestecuri pudră
pentru băuturi, pe bază de suplimente
alimentare, shake-uri pentru înlocuirea
meselor pentru uz medical, amestecuri
de băuturi dietetice destinate utilizării ca
produse pentru înlocuirea meselor pentru
uz medical, băuturi destinate utilizării
ca produse pentru înlocuirea meselor
meselor pentru uz medical, băuturi din
lapte de malţ de uz medical, preparate
pe bază de albumină de uz medical,
preparate din vitamine, preparate şi
substanţe farmaceutice, alimente pe bază
de albumină pentru uz medical, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
gustări pentru înlocuirea meselor pentru uz
medical, amestecuri de băuturi destinate
utilizării ca produse pentru înlocuirea
meselor pentru uz medical, prafuri destinate
utilizării ca produse pentru înlocuirea
meselor pentru uz medical, produse pentru
suprimarea apetitului de uz medical,
preparate medicale pentru slăbire, pastile
de slăbit, elixiruri (preparate farmaceutice),
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preparate fitoterapeutice de uz medical,
chimico-farmaceutice, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate biologice de uz
medical, batoane destinate utilizării ca
produse pentru înlocuirea meselor pentru
uz medical , batoane destinate utilizării ca
produse pentru înlocuirea meselor pentru
uz medical, batoane dietetice, batoane
hiperproteice, batoane energizante, cu
excepţia celor fabricate din cereale şi
legume, batoane proteice, cu excepţia celor
fabricate din cereale şi legume.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05780
(151) 08/09/2017
(732) DIAVITA LLP, 71-75 SHELTON

STREET, COVENT GARDEN,
WC2H 9JQ, LONDRA, MAREA
BRITANIE

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU
, STR. BAIA DE ARAMĂ NR.
1, BLOC B, SC. 3, ET.6, AP.
117, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
022204 , RO.BU, ROMANIA

(540)

D Dia Vita Performance
Based Technology

(591) Culori revendicate:negru, alb,
verde deschis, verde închis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.22

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

3. Produse aromatice (uleiuri esenţiale),
arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale),
arome alimentare (uleiuri esenţiale),
spray-uri pentru împrospatarea respiratiei,
balsamuri, altele decât cele medicale,
balsamuri de păr, balsamuri nemedicinale
pentru buze, balsamuri pentru ras, luciu
de buze, vaselina pentru uz cosmetic,
vata pentru uz cosmetic, adezivi pentru
uz cosmetic, apa parfumata, apa de
toaleta, parfumuri şi apa de toaletă,
ceară depilatoare, ceara pentru mustaţă,
geluri de baie şi de duş, nu pentru
uz medical, geluri pentru uz cosmetic,
geluri de masaj, nu pentru uz medical,
geluri pentru demachiat, geluri şi spume
de păr, geluri de frumuseţe, heliotropine,
produse pentru machiaj, deodorante de
corp (parfumerie), grăsimi pentru uz
cosmetic, parfumuri şi arome, ionona
(parfumerie), creioane pentru sprâncene,
creioane cosmetice, balsamuri pentru
păr, corindon (abraziv), cosmetice pentru
utilizare pe piele, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, cosmetice pentru
îngrijirea corpului şi a frumuseţii, cosmetice
pentru uz personal, coloranti cosmetici,
creme cosmetice, creme cosmetice pentru
piele, creme pentru albirea pielii, creme şi
loţiuni cosmetice pentru îngrijirea feţei şi a
corpului, creme cosmetice pentru îngrijirea
pielii, creme de frumuseţe pentru îngrijirea
corpului, spray de păr, lac de unghii, loţiuni
pentru păr, loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni
cosmetice pentru îngrijirea pielii, loţiuni
dupa bărbierit, măsti de frumuseţe, uleiuri
aromatice, uleiuri esenţiale aromatice,
uleiuri pentru parfumuri şi arome, uleiuri
pentru uz cosmetic, uleiuri pentru toaletă,
uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale pentru
uz cosmetic, uleiuri esenţiale de lemn
de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, unt de
cacao pentru scopuri cosmetice, ulei
de migdale, ulei de trandafir, ulei de
terebentină pentru degresare, lapte de
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migdale pentru scopuri cosmetice, lapte
de frumuseţe, mosc (parfumerie), săpun
deodorant, săpun pentru ras, săpun
pentru strălucirea textilelor, figurine din
săpun de toaletă, săpun antiperspirant,
săpun pentru transpiraţia piciorului, săpun
cosmetic, săpun de migdale, mentă pentru
parfumerie, seturi cosmetice, apă de
colonie, baze pentru parfumuri florale,
pastă de dinţi, benzi pentru împrospătarea
respiratiei, benzi pentru albirea dinţilor,
rujuri, pomade pentru uz cosmetic,
preparate pentru ras, preparate cosmetice
pentru baie, preparate pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical, produse
pentru îndreptarea părului, produse pentru
ondularea părului, produse pentru duş
pentru igienă intimă sau deodorante
(articole de toaletă), produse de albire
pentru piele, apă de gură, nu pentru
uz medical, preparate cosmetice pentru
slăbire, preparate pentru demachiat,
preparate pentru îngrijirea unghiilor,
preparate de curăţat, preparate de
colagen pentru scopuri cosmetice, produse
cosmetice, preparate de aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
produse de îndepărtare a lacului de
unghii, preparate pentru spălare vaginală,
pentru igienă intima sau deodorante,
soluţii de spălare, serveţele împregnate cu
loţiuni cosmetice, serveţele împregnate cu
preparate de demachiat, safrol, potpourris
(parfumuri), astringente pentru uz cosmetic,
cosmetice pentru sprâncene, preparate
pentru bronzare (produse cosmetice),
vopsele pentru păr, preparate cosmetice
pentru gene, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice, produse
nemedicamentoase de curăţare pentru
igienă personala intima, detergenti, cu
excepţia celor destinaţi utilizarii în
operaţiuni de fabricatie şi în scopuri
medicale, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procesele de fabricaţie, preparate
de toaletă, preparate fitocosmetice,

beţişoare cu vată pentru scopuri
cosmetice, terpena (uleiuri esenţiale),
henna (colorant cosmetic), şampoane
pentru păr, şampoane uscate, extracte din
plante pentru uz cosmetic, extracte de
flori (parfumuri), esenţe eterice, esenţa de
badian, esenţă de mentă (ulei esenţial).
5. Aminoacizi pentru uz medical,
anestezice, antimimicrobiene pentru uz
dermatologic, antiseptice, balsamuri pentru
uz medical, substanţe dietedice adaptate
pentru uz medical, preparate şi
substanţe vitaminice, ape nimerale pentru
uz medical, hematogen, suplimente
alimentare cu minerale, suplimente de
vitamine, suplimente de vitamine sub
formă de tablete pentru prepararea de
băuturi efervescente atunci când sunt
adăugate în apă, suplimente de vitamine
şi de minerale, suplimente alimentare,
suplimente alimentare şi nutritive, băuturi
cu suplimente alimentare, suplimente
alimentare dietetice, suplimente pe bază
de plante, suplimente alimentare pe baza
de albumină: suplimente alimentare cu
vitamine şi minerale, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente alimentare
pe baza de proteine, amestecuri pudră
pentru băuturi, pe bază de suplimente
alimentare, shake-uri pentru înlocuirea
meselor pentru uz medical, amestecuri
de băuturi dietetice destinate utilizării ca
produse pentru înlocuirea meselor pentru
uz medical, băuturi destinate utilizării
ca produse pentru înlocuirea meselor
meselor pentru uz medical, băuturi din
lapte de malţ de uz medical, preparate
pe bază de albumină de uz medical,
preparate din vitamine, preparate şi
substanţe farmaceutice, alimente pe bază
de albumină pentru uz medical, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
gustări pentru înlocuirea meselor pentru uz
medical, amestecuri de băuturi destinate
utilizării ca produse pentru înlocuirea
meselor pentru uz medical, prafuri destinate
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utilizării ca produse pentru înlocuirea
meselor pentru uz medical, produse pentru
suprimarea apetitului de uz medical,
preparate medicale pentru slăbire, pastile
de slăbit, elixiruri (preparate farmaceutice),
preparate fitoterapeutice de uz medical,
chimico-farmaceutice, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate biologice de uz
medical, batoane destinate utilizării ca
produse pentru înlocuirea meselor pentru
uz medical , batoane destinate utilizării ca
produse pentru înlocuirea meselor pentru
uz medical, batoane dietetice, batoane
hiperproteice, batoane energizante, cu
excepţia celor fabricate din cereale şi
legume, batoane proteice, cu excepţia celor
fabricate din cereale şi legume.
21. Sticle, sticle de apa din plastic
reutilizabile, goale, sticle de plastic,
containere pentru uz menajer sau pentru
bucătărie, pachete reci pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, beţişoare de
amestecat pentru cocktailuri, vase de băut,
cupe din hârtie sau din plastic, pahare
(recipiente), pahare pentru băuturi, sticle
termoizolante, sticle pentru băuturi pentru
sportivi, shakere pentru cocktailuri, vase
pentru amestecare (shakere).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05781
(151) 08/09/2017
(732) DIAVITA LLP, 71-75 SHELTON

STREET, COVENT GARDEN,
WC2H 9JQ, LONDRA, MAREA
BRITANIE

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU
, STR. BAIA DE ARAMĂ NR.
1, BLOC B, SC. 3, ET.6, AP.
117, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
022204 , RO.BU, ROMANIA

(540)

DB DIA BEAUTY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.22; 27.05.19

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

3. Produse aromatice (uleiuri esenţiale),
arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale),
arome alimentare (uleiuri esenţiale),
spray-uri pentru împrospatarea respiratiei,
balsamuri, altele decât cele medicale,
balsamuri de păr, balsamuri nemedicinale
pentru buze, balsamuri pentru ras, luciu
de buze, vaselina pentru uz cosmetic,
vata pentru uz cosmetic, adezivi pentru
uz cosmetic, apa parfumata, apa de
toaleta, parfumuri şi apa de toaletă,
ceară depilatoare, ceara pentru mustaţă,
geluri de baie şi de duş, nu pentru
uz medical, geluri pentru uz cosmetic,
geluri de masaj, nu pentru uz medical,
geluri pentru demachiat, geluri şi spume
de păr, geluri de frumuseţe, heliotropine,
produse pentru machiaj, deodorante de
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corp (parfumerie), grăsimi pentru uz
cosmetic, parfumuri şi arome, ionona
(parfumerie), creioane pentru sprâncene,
creioane cosmetice, balsamuri pentru
păr, corindon (abraziv), cosmetice pentru
utilizare pe piele, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, cosmetice pentru
îngrijirea corpului şi a frumuseţii, cosmetice
pentru uz personal, coloranti cosmetici,
creme cosmetice, creme cosmetice pentru
piele, creme pentru albirea pielii, creme şi
loţiuni cosmetice pentru îngrijirea feţei şi a
corpului, creme cosmetice pentru îngrijirea
pielii, creme de frumuseţe pentru îngrijirea
corpului, spray de păr, lac de unghii, loţiuni
pentru păr, loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni
cosmetice pentru îngrijirea pielii, loţiuni
dupa bărbierit, măsti de frumuseţe, uleiuri
aromatice, uleiuri esenţiale aromatice,
uleiuri pentru parfumuri şi arome, uleiuri
pentru uz cosmetic, uleiuri pentru toaletă,
uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale pentru
uz cosmetic, uleiuri esenţiale de lemn
de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, unt de
cacao pentru scopuri cosmetice, ulei
de migdale, ulei de trandafir, ulei de
terebentină pentru degresare, lapte de
migdale pentru scopuri cosmetice, lapte
de frumuseţe, mosc (parfumerie), săpun
deodorant, săpun pentru ras, săpun
pentru strălucirea textilelor, figurine din
săpun de toaletă, săpun antiperspirant,
săpun pentru transpiraţia piciorului, săpun
cosmetic, săpun de migdale, mentă pentru
parfumerie, seturi cosmetice, apă de
colonie, baze pentru parfumuri florale,
pastă de dinţi, benzi pentru împrospătarea
respiratiei, benzi pentru albirea dinţilor,
rujuri, pomade pentru uz cosmetic,
preparate pentru ras, preparate cosmetice
pentru baie, preparate pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical, produse
pentru îndreptarea părului, produse pentru
ondularea părului, produse pentru duş
pentru igienă intimă sau deodorante

(articole de toaletă), produse de albire
pentru piele, apă de gură, nu pentru
uz medical, preparate cosmetice pentru
slăbire, preparate pentru demachiat,
preparate pentru îngrijirea unghiilor,
preparate de curăţat, preparate de
colagen pentru scopuri cosmetice, produse
cosmetice, preparate de aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
produse de îndepărtare a lacului de
unghii, preparate pentru spălare vaginală,
pentru igienă intima sau deodorante,
soluţii de spălare, serveţele împregnate cu
loţiuni cosmetice, serveţele împregnate cu
preparate de demachiat, safrol, potpourris
(parfumuri), astringente pentru uz cosmetic,
cosmetice pentru sprâncene, preparate
pentru bronzare (produse cosmetice),
vopsele pentru păr, preparate cosmetice
pentru gene, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice, produse
nemedicamentoase de curăţare pentru
igienă personala intima, detergenti, cu
excepţia celor destinaţi utilizarii în
operaţiuni de fabricatie şi în scopuri
medicale, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procesele de fabricaţie, preparate
de toaletă, preparate fitocosmetice,
beţişoare cu vată pentru scopuri
cosmetice, terpena (uleiuri esenţiale),
henna (colorant cosmetic), şampoane
pentru păr, şampoane uscate, extracte din
plante pentru uz cosmetic, extracte de
flori (parfumuri), esenţe eterice, esenţa de
badian, esenţă de mentă (ulei esenţial).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05782
(151) 08/09/2017
(732) CRISTIAN PAVEL IANA, BD-

UL BUREBISTA NR. 3, BL. D16,
SC. 3, ET. 1, AP. 72, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
WWW.BURSAAFACERILOR.RO
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 05783
(151) 08/09/2017
(732) CRISTIAN PAVEL IANA, BD-

UL BUREBISTA NR. 3, BL. D16,
SC. 3, ET. 1, AP. 72, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BURSA AFACERILOR

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 05784
(151) 08/09/2017
(732) CRISTIAN PAVEL IANA, BD-

UL BUREBISTA NR. 3, BL. D16,
SC. 3, ET. 1, AP. 72, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PIATA AFACERILOR

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 05785
(151) 08/09/2017
(732) LOGIS PROJECT S.R.L.,

STR. DACIA NR. 35, PARTER,
JUDEŢUL CONSTANŢA, OVIDIU,
ROMANIA

(540)
ZARGANA

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
hoteliere, închirieri temporare, rezervare
hotel, motel, pensiuni, camping, servicii de
catering.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05786
(151) 08/09/2017
(732) SC NOMA.RO SRL, STR. AVRAM

IANCU NR. 15, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

monsieur joben
l'excellence existe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante şi cazare
temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05787
(151) 08/09/2017
(732) SC VESTEL S.R.L., STR.

GHEORGHE CARANFIL NR. 32,
SAT. SAVINESTI, JUD. NEAMŢ,
COM. SAVINESTI, 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)

VESTEL
(591) Culori revendicate:albastru, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.04.16; 24.17.20

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

2. Vopsele, emailuri, lacuri, grunduri
împotriva ruginii sau împotriva putrezirii
lemnului, cerneală tipografică, masticuri,
diluanţi, soluţii colorate-patine, ceară.

35. Regruparea în beneficiul terţilor a
unei varietăţi de bunuri pentru a da
posibilitatea clienţilor să vadă şi să cumpere
acele bunuri, acestea putând fi asigurate
prin magazine en-gros, en-detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau mijloace electronice cum ar fi site-urile
web sau al emisiunilor de teleshopping,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor (în special a vopselelor),
distribuţie, transport.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05788
(151) 08/09/2017
(732) Cristian Oliviu Burada, STR.

PUTNEI NR. 48, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(540)

ESR EDITURA
SPIRIT ROMÂNESC

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
24.01.03; 27.05.25; 05.03.04;
25.07.20

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

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 05789
(151) 08/09/2017
(732) NOBILIA CLASS SRL, SAT

BUDEŞTI, JUD. VRANCEA, COM.
COTEŞTI, RO.VR, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FESTESTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cerdac Coteşti
(591) Culori revendicate:alb, maro

deschis, maro închis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
07.01.09; 07.01.11; 07.01.24;
07.01.25; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05790
(151) 08/09/2017
(732) Pittsburgh Corning Corporation,

STR. PRESQUE ISLE DRIVE NR.
800, STAT. PA, , PITTSBURGH,
15239, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
FOAMGLAS

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

17. Materiale izolante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05791
(151) 08/09/2017
(732) LORENZ FOOD IND. S.R.L.,

STR. TINERETULUI, NR. 93,
BL. SAHIA II SC. A, ET. 3, AP.
15, JUD. CĂLĂRAŞI, OLTENIȚA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

FR!MI
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
27.05.03; 27.05.12; 29.01.14;
24.17.04

(511) Produse si/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,
alimente făinoase, produse de patiserie şi
cofetărie, alimente semipreparate pe bază
de cereale și snack-uri, dulciuri, biscuiţi,
biscuiţi (petit-beurre), prăjiturele, plăcinte,
blaturi de pizza, brioșe, chifle, chipsuri,
covrigei, covrigei moi, gustări care constau
în principal din pâine, turtă dulce, chifle
de pâine, firimituri (pesmet), blaturi de tort,
pudră de tort, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază
de paste, paste făinoase umplute, pizza,
pizza [preparată], pizza congelată, produse
de patiserie aromate, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
batoane alimentare pe bază de cereale,
batoane cu musli, batoane de cereale,
batoane de cereale bogate în proteine,
batoane energetice pe bază de cereale,
batoane pe bază de grâu, batoane pe bază
de musli, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe
uscate [produse de cofetărie], preparate
din cereale care conțin tărâțe , preparate
din cereale care conțin tărâțe de ovăz ,
produse din cereale sub formă de batoane,
prăjituri de cereale pentru consum uman,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, acadele, acadele
(dulciuri), batoane de ciocolată, baton dulce
[dulciuri], bomboane (nemedicinale), bucăți
de zahăr cristal [produse de cofetărie],
cachou [produse de cofetărie] altele
decât cele pentru scopuri farmaceutice,
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caramel, amestecuri pentru prăjituri,
bezele, deserturi preparate [produse de
patiserie], ecleruri, foi de napolitană ca
bază pentru tarte, foi de patiserie congelate,
foi de plăcintă, fursecuri, napolitane,
produse de cofetărie pe bază de făină,
produse de patiserie aromate, produse
de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, pâine, pâine de
secară, pâine fără gluten, pâine integrală,
pâine proaspătă, alimente care conțin
cacao [ca principalul ingredient], alimente
pe bază de cacao, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, cornuri, fulgi, gustări
constând în principal din produse de
cofetărie, îngrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, îngrediente
pentru prepararea dulciurilor, produse de
brutărie, produse de cofetărie, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de
cofetărie înghețate, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate
coapte și drojdie, aluaturi și amestecuri
din acestea, aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat înghețat, aluaturi pentru napolitane,
amestecuri de patiserie, paste alimentare
[aluaturi], pateuri (patiserie), pateuri de
foietaj, prăjituri, torturi, făină de aluat,
făină pentru prăjituri, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, drojdie și
agenți de dospire, agenți de dospire
pentru alimente, drojdie, drojdie folosită
ca ingredient alimentar, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, conserve de
paste, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, condimente de copt,
preparate aromatice pentru produse de
patiserie, preparate aromatice pentru
prăjituri, preparate cu carbohidrați pentru
alimente, preparate pe bază de cereale,
sandwichuri, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole,
glazuri dulci și umpluturi, glazură, siropuri
și melasă, alimente din zahăr pentru
îndulcirea deserturilor, alimente obținute
din zahăr pentru prepararea unui desert,

alimente obținute dintr-un îndulcitor pentru
prepararea unui desert, dextroză, fructoză,
miere, zaharoză, zahăr, îndulcitori naturali,
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe, înlocuitori ai zahărului , înlocuitori
de miere, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, alimente ambalate care constau
în principal în paste făinoase şi sosuri,
sosuri de brânză, amestecuri pentru
copt, amidon de uz alimentar, gelatină
de uz alimentar, praf de copt, gelifiant
pentru tort, arome și esențe, decoruri,
sosuri dulci, alimente preprate, parțial
preparate și semipreparate, produse de
patiserie sărate şi din brânză, pâine, paste
alimentare, pizze, quiche, preparate din
cereale, musli, făină, grâu, porumb, orez,
ovaz, griş, uruială și tărâțe de grâu,
toate bunurile mentionate anterior și ca
preparate, sosuri dulci de fructe, îngheţată
comestibilă, deserturi gata preparate,
respectiv budinci, popcorn, rulouri (produse
de patiserie), paste făinoase alimentare
pentru consum uman, preparat din cereale
[făină alimentară]

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05792
(151) 08/09/2017
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)
NISTRACEPS FORTE

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Remedii pentru medicina umană,
remedii naturale și farmaceutice,
suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare şi preparate
dietetice, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice biologice pentru tratamentul
cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de uz
medical, extracte din plante de uz medical,
compoziții din plante medicinale de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05793
(151) 08/09/2017
(732) TEGERO&CO, STR. ALBA IULIA

NR. 100C, JUD. SIBIU, SIBIU,
550052, ROMANIA

(540)

TEGERO
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
27.05.03; 29.01.12; 18.01.23;
18.01.08; 18.01.21; 15.01.01;
15.01.11; 15.01.17; 15.01.19;
15.07.01; 14.07.09

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

7. Maşini-unelte.
12. Vehicule.
37. Servicii de reparaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05794
(151) 08/09/2017
(732) CLUBUL SPORTIV ''ASOCIATIA

ALERGOTURA'', STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 14, AP. 19,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

TIMIŞOARA CITY MARATHON
(591) Culori revendicate:galben, negru,

alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 01.01.02; 05.05.20;
05.05.21

(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 05795
(151) 08/09/2017
(732) LILIANA ANAMARIA STAICU,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 1A,
JUD. DOLJ, CARCEA, 207206,
ROMANIA

(540)

Cadouri Dulciuri Flori
(591) Culori revendicate:roz, grena, alb,

gri

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 29.01.14; 27.05.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (cadouri, în special
rame foto, vaze, ceasuri, parfumuri) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (cu excepţia
transportului).
41. Servicii de organizare evenimente
(divertisment).
43. Servicii de cofetărie, cafe-bar şi candy-
bar.
44. Aranjamente florale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05796
(151) 08/09/2017
(732) DANLAR LOGISTIC SOLUTIONS

S.R.L., STR. FABRICII NR. 30A,
BIROU NR. 3, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL
DACIA NR.48, BL.D-10, AP.3,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410346

(540)

TOM BEER
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
09.01.10; 29.01.13; 11.07.01;
11.01.25; 05.07.02

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

32. Bere, bere blondă, bere brună, bere
și produse de bere, bere (Must de -),
malț (Bere din -), bere de grâu, bere fără
alcool, bere neagră englezească [porter],
bere îmbogățită cu minerale, vin de orz
[bere], IPA (bere blondă indiană), bere
din extract de rădăcini, bere cu conținut
caloric scăzut, bere cu aromă de cafea,
coctailuri pe bază de bere, bere neagră
[cu malț prăjit], băuturi pe bază de bere,
bere amestecată cu băuturi nealcoolice
[shandy], băuturi nealcoolice cu aromă de
bere.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, inclusiv
în regim ambulant, servicii de baruri care
servesc bere, închiriere de echipamente de
bar.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05797
(151) 08/09/2017
(732) DANLAR LOGISTIC SOLUTIONS

S.R.L., STR. FABRICII NR. 30A,
BIROU NR. 3, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL
DACIA NR.48, BL.D-10, AP.3,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410346

(540)
AVEPLAST

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

17. Granule din polistiren extrudat, panouri
de polistiren pentru izolare, granule din
polistiren extrudat pentru ambalare, izolație
din polistiren expandat dispusă sub
pardoseală, polistiren [semifinisat].

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


