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Cereri Mărci publicate în 18/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04570 11/09/2017 FLORENTINA ŢUŢUIAN PESTISORUL de ARGINT

2 M 2017 05706 11/09/2017 SC LEONIS COMPLETE
SECURITY SRL

LEONIS COMPLETE SECURITY
LCS

3 M 2017 05712 11/09/2017 CASE DE VIS ONLINE SRL Case de Vis

4 M 2017 05798 09/09/2017 GABRIEL-GABOR BUCHER DACAN - ARTELE MARŢIALE
STRĂMOŞEŞTI

5 M 2017 05799 09/09/2017 LAGUNA MEDIA SRL URBAN PRINT

6 M 2017 05800 09/09/2017 ADAQO SRL Ollio PRODUSE PURE

7 M 2017 05801 11/09/2017 SC CASA AUTO SRL CASA AUTO Rulate

8 M 2017 05802 11/09/2017 SC CASA AUTO SRL CASA AUTO Rent a Car

9 M 2017 05803 11/09/2017 SC CASA AUTO SRL CASA AUTO Centru de Daune

10 M 2017 05804 11/09/2017 SC CASA AUTO SRL CASA AUTO

11 M 2017 05805 11/09/2017 SC TRANS-CAR COMPANY
SRL

CABY

12 M 2017 05806 11/09/2017 SC TESTER GRUP SRL TESTER GRUP

13 M 2017 05807 11/09/2017 SC SOLO SRL SOLO

14 M 2017 05808 11/09/2017 SC TESTER GRUP SRL IDEO

15 M 2017 05809 11/09/2017 AWAZI ENTERTAINMENT
MECHANICS SRL

O'2NAILS

16 M 2017 05810 11/09/2017 SC GETBRANDED SRL-D GetBranded

17 M 2017 05812 11/09/2017 S.C. PRESS MEDIA
ELECTRONIC S.R.L

Academia de Sănătate

18 M 2017 05813 11/09/2017 Cristian Sava Urban Hairdressers

19 M 2017 05814 11/09/2017 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA ULTRA MORTAR

20 M 2017 05815 11/09/2017 Holcim (Romania) SA AGILIA SOL C

21 M 2017 05816 11/09/2017     Bredent medical Romania SRL Fast&Fixed by Bredent

22 M 2017 05817 11/09/2017 HOLCIM (ROMÂNIA) SA APLYTEC

23 M 2017 05818 11/09/2017 Holcim (Romania) SA MORPLA

24 M 2017 05819 11/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA KIDA & KIDO PRODUS CORA

25 M 2017 05820 11/09/2017 ROMANIA HYPERMARCHE SA KIDA & KIDO PRODUS CORA

26 M 2017 05821 11/09/2017 G.L. PHARMA GMBH ADEHIXAN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2017 05822 11/09/2017 AGENTIA BINILI INVINGE SRL sigursigur

28 M 2017 05823 11/09/2017 SC GETBRANDED SRL-D CUPIDIAN

29 M 2017 05824 11/09/2017 ASOCIAŢIA CLUB DE DANS
CALLATIS FANTASY

dansart studio

30 M 2017 05825 11/09/2017 CLAUDIA-ROMANA RISTA Fata care găteşte cu flori

31 M 2017 05826 11/09/2017 CLAUDIA-ROMANA RISTA Sărbătoarea Tuberozelor

32 M 2017 05827 11/09/2017 UNI PUNCT RO SOLUTIONS
SRL-D

SWIP

33 M 2017 05828 11/09/2017 CALIN CLAUDIU RUSU Cabana Huda lui Papara
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(210) M 2017 04570
(151) 11/09/2017
(732) FLORENTINA ŢUŢUIAN, BD.

BIRUINŢEI NR. 137, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ROMANIA

(540)

PESTISORUL de ARGINT
(591) Culori revendicate:bleu, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 03.09.24;
26.11.03; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

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

29. Peşte, fructe de mare preparate,
brânză feta, brânză, uleiuri comestibile,
iaurt, măsline conservate, dulceaţă de
smochine.
30. Plăcinte, produse de patiserie, sosuri
(condimente).
32. Bere, băuturi răcoritoare non alcoolice.
33. Băuturi alcoolice, vin.
35. Servicii de import-export., Servicii de
import- export.
39. Servicii de distribuţie (transport) şi
depozitare.
40. Procesarea alimentelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05706
(151) 11/09/2017
(732) SC LEONIS COMPLETE

SECURITY SRL, STR. AURORA
NR. 13, CAMERA 7, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(540)

LEONIS COMPLETE
SECURITY LCS

(531) Clasificare Viena: 27.05.03;
27.05.12; 27.05.17; 26.04.05;
07.05.15; 05.07.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05712
(151) 11/09/2017
(732) CASE DE VIS ONLINE SRL,

STR. ŞTEFAN NEGULESCU
NR. 39, SUBSOL, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, 011652, ROMANIA

(540)

Case de Vis
(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 07.01.10;
07.01.24; 27.05.01; 29.01.12

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare.
37. Construcţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05798
(151) 09/09/2017
(732) GABRIEL-GABOR BUCHER,

STR. HORIA NR. 10, SC. D, ET.
2, AP. 6, JUD. ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
DACAN - ARTELE

MARŢIALE STRĂMOŞEŞTI

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

41. Cursuri de arte marțiale, pregătire
în arte marțiale, administrare de școli de
arte marțiale, servicii furnizate de cluburi
sportive, educație sportivă, antrenament
sportiv, activități sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, servicii de educare
sportivă, producție de evenimente sportive,
servicii de pregătire sportivă, cursuri
de pregătire sportivă, furnizare de
informații referitoare la sport, furnizare
de ştiri referitoare la sport, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, servicii informative cu privire la
sporturi, furnizare de instalații sportive de
antrenament, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), producție de
evenimente sportive pentru radio, producție
de evenimente sportive pentru filme,
publicare de cărți, publicare multimedia
de cărți, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, producție de filme pe
bandă video și pe DVD-uri, producții de film,
televiziune și radio, servicii de consultanță
referitoare la organizarea de manifestări
sportive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05799
(151) 09/09/2017
(732) LAGUNA MEDIA SRL, STR.

GRIVIŢEI NR. 32, TULCEA,
ROMANIA

(540)

URBAN PRINT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.12

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse
de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase),
caractere tipografice, clişee.
25. Tricouri, tricouri imprimate,
Îmbrăcăminte.
35. Administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, administraţie comercială.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05800
(151) 09/09/2017
(732) ADAQO SRL, STR. CALCARULUI

NR. 15-17, AP. 8, CAMERA 1,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ollio PRODUSE PURE
(591) Culori revendicate:verde; gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.07; 01.15.15; 05.03.14

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

3. Cremă pentru faţă care nu este
medicinală.
29. Uleiuri şi grăsimi, ulei presat la rece,
unt vegetal, stafide, migdale măcinate,
cătină deshidratată, merişoare de pădure
deshidratate, afine deshidratate.
30. Făină vegetală.
31. Seminţe de in comestibile,
neprocesate, seminţe de armurariu, alune
proaspete, sâmburi de struguri roşii,
sâmburi de caise, seminţe de dovleac, nuci,
alune, migdale crude.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/09/2017-11/09/2017

(210) M 2017 05801
(151) 11/09/2017
(732) SC CASA AUTO SRL, ŞOS

PĂCURARI NR. 177, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)

CASA AUTO Rulate
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

29.01.06

(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.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05802
(151) 11/09/2017
(732) SC CASA AUTO SRL, ŞOS

PĂCURARI NR. 177, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)

CASA AUTO Rent a Car
(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.06

(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.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05803
(151) 11/09/2017
(732) SC CASA AUTO SRL, ŞOS

PĂCURARI NR. 177, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)

CASA AUTO Centru de Daune
(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.06

(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.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05804
(151) 11/09/2017
(732) SC CASA AUTO SRL, ŞOS

PĂCURARI NR. 177, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)

CASA AUTO
(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.06

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

16. Hârtie, carton şi produse din
aceste materiale neincluse în alte clase,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învătământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05805
(151) 11/09/2017
(732) SC TRANS-CAR COMPANY

SRL, ŞOS. PĂCURARI NR. 138
CENTRUL DE AFACERI IDEO,
PARTER, SP. S2, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)
CABY

(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.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05806
(151) 11/09/2017
(732) SC TESTER GRUP SRL, ŞOS.

PĂCURARI NR. 138 CENTRUL
DE AFACERI IDEO, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)

TESTER GRUP
(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.06

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învătământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05807
(151) 11/09/2017
(732) SC SOLO SRL, ȘOS. PĂCURARI

NR. 138, CEBTRUL DE AFACERI
IDEO, ET. 1, SPAȚIUL A 109A,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SOLO
(591) Culori revendicate:gri (Pantone

425C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.11

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

16. Hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05808
(151) 11/09/2017
(732) SC TESTER GRUP SRL, ȘOS.

PĂCURARI NR. 138, CENTRUL
DE AFACERI IDEO, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

IDEO
(591) Culori revendicate:gri (Pantone

425C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.11

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

16. Hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05809
(151) 11/09/2017
(732) AWAZI ENTERTAINMENT

MECHANICS SRL, STR. MAIOR
IONESCU ATANASE NR. 16,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

O'2NAILS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.07.11

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05810
(151) 11/09/2017
(732) SC GETBRANDED SRL-D, STR.

NEGRU VODĂ NR. 0, BL. A2,
SC. A, PARTER, AP. 3, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ROMANIA

(540)
GetBranded

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire (cu excepția
aparatelor), foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, Ambalarea și depozitarea
mărfurilor, Organizarea de călătorii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05812
(151) 11/09/2017
(732) S.C. PRESS MEDIA

ELECTRONIC S.R.L, STR.
PIAȚA PRESEI LIBERE NR. 1,
ET. 5, CAM. 52-53, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Academia de Sănătate
(591) Culori revendicate:verde, roșu

(531) Clasificare Viena: 20.05.07;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05813
(151) 11/09/2017
(732) Cristian Sava, STR.

BRANDUSELOR NR.1, BL.
V43, SC. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Urban Hairdressers

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05814
(151) 11/09/2017
(732) SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA,

CALEA FLOREASCA NR. 169 A,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014459, ROMANIA

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

(540)
ULTRA MORTAR

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

1. Aglutinanţi pentru mortar şi beton,
adezivi pentru mortar, inhibitori pentru
mortar, aditivi chimici pentru mortar,
amestecuri chimice pentru mortar,
substanţe pentru decaparea mortarului,
agenţi de legare pentru amestecuri cu
mortare, mortar chimic de etanşare
folosit în industria construcţiilor, compoziţii
chimice utilizate în construcţii, compoziţii
chimice folosite în industria construcţiilor,
adezivi pentru utilizare în industria
construcţiilor, compoziţii chimice pentru
injectare în structuri de construcţii,
compuşi de etanşare pentru folosirea în
construcţii (produse chimice), cimenturi
adezive, conservanţi pentru ciment, aditivi
chimici pentru ciment si beton, compoziţii
pentru fixarea cimentului, aditivi chimici
folosiţi la amestecarea cimentului, aditivi
chimici pentru materiale de cimentare,
produse chimice sub formă de aditivi
pentru ciment, ciment (preparate pentru
impermeabilizarea cimentului) cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor, acceleratori pentru
întărirea betonului, aditivi chimici pentru
beton, paste pentru beton, inhibitori pentru
beton.
2. Coloranţi pentru mortar.
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19. Mortar, mortar uscat, mortar refractor,
mortar epoxi, amestec de mortar, mortar
refractar (nemetalic), mortar pentru faţadă,
mortar de var, mortar gata preparat,
mortare rezistente la apă, mortar pentru
echilibrarea betonului, mortar pentru
construcţii, mortar de ghips, mortar de
ciment pentru construcţii, mortar de
legătură pentru construcţii, mortar adeziv
folosit în construcţii, ardezii din mortar de
ciment, amestecuri preparate de mortar
uscat, ipsos pentru tencuială, compuşi
pentru tencuială utilizaţi în construcţii,
compoziţii de tencuială pentru utilizare
în construcţii, amestecuri de ciment,
amestecuri pentru turnare refractare, nu
din metal, ciment, mortar sub formă de
produs finit, folosit în construcţii, ciment
pentru elemente exterioare, ciment pentru
construcţii, ciment refractar, compuşi pentru
fundaţii folosiţi în construcţii, materiale
de construcţie din beton, materiale de
fundaţie (nemetalice) folosite în construcţii,
preparate de nivelare (ciment sau mortar).
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi
compuşii chimici destinaţi construcţiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul materialelor de construcţii şi a
produselor şi compuşilor chimici destinaţi
construcţiilor, servicii de intermediere
comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici destinaţi construcţiilor,
administraţie comercială, lucrări de birou
pentru materiale de construcţii şi a
produselor şi compuşilor chimici destinaţi
construcţiilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasele 01, 19.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05815
(151) 11/09/2017
(732) Holcim (Romania) SA,

CALEA FLOREASCA NR.
169A, CLADIREA B, ETAJ 7,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
AGILIA SOL C

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

1. Compoziţii chimice utilizate în
construcţii, adezivi industriali folosiți
în construcţii, adezivi pentru industria
construcțiilor, învelișuri chimice protectoare
folosite la impermeabilizarea suprafețelor
de construcţii (altele decât vopsele sau
uleiuri), membrane impermeabile sub formă
de produse chimice lichide folosite în
construcţii, compuși de etanşare pentru
folosirea în construcţii (produse chimice),
adezivi destinaţi industriei, în special
pentru industria construcțiilor, compoziţii
chimice pentru injectare în structuri
de construcţii, compuși de etanşare
pentru folosirea în construcţii (produse
chimice), cimenturi adezive, conservanți
pentru ciment, aditivi chimici pentru
ciment şi beton, compoziţii chimice pentru
fixarea cimentului, aditivi chimici folosiți la
amestecarea cimentului (preparate pentru
impermeabilizarea cimentului, cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor), amestecuri chimice
pentru mortar.
19. Sapa din beton, sapa uscată, straturi
de sapa, beton, beton gata preparat, beton
pentru turnare, mortar, amestec de mortar,
mortare rezistente la apă, amestecuri de
ciment, ciment, compuși pentru fundații
folosiți în construcţii, preparate de nivelare
(ciment sau mortar).
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35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi
compușii chimici destinaţi construcțiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul materialelor de construcţii şi a
produselor şi compusilor chimici destinaţi
construcțiilor, servicii de intermediere
comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii şi a produselor şi
compușilor chimici destinaţi, administraţie
comercială, lucrări de birou pentru
materiale de construcţii şi a produselor şi
compușilor chimici destinaţi, toate aceste
servicii în legătură cu produsele din clasele
01, 19.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05816
(151) 11/09/2017
(732)      Bredent medical Romania SRL,

B-DUL MIRCEA VODA NR. 24,
ET. 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030661, ROMANIA

(540)
Fast&Fixed by Bredent

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

44. Servicii medicale dentare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05817
(151) 11/09/2017
(732) HOLCIM (ROMÂNIA) SA,

CALEA FLOREASCA NR. 169A,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
APLYTEC

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

19. Beton, beton armat, beton preparat,
beton polimer, beton sintetic, beton
refractor, beton gata preparat, beton
pentru turnare, materiale agregate folosite
la prepararea betonului, beton industrial
folosit la lucrările de construcţii civile,
sapă, sapă uscată, straturi de sapă,
amestecuri chimice pentru mortar, aditivi
chimici pentru mortar, inhibitori pentru
mortar, adezivi pentru mortar, mortar chimic
de etanşare folosit în industria construcțiilor,
mortar, mortar uscat, mortar refractor,
mortar epoxi, amestec de mortar, mortar
refractar (nemetalic), mortar pentru fațadă,
mortar de var, mortar gata preparat,
mortare rezistente la apă, mortar pentru
echilibrarea betonului, mortar de ghips,
mortar de ciment pentru construcţii, mortar
de legătură pentru construcţii, mortar
adeziv folosit în construcţii, amestecuri
preparate de mortar uscat, ipsos pentru
tencuială, compuși pentru tencuială utilizați
în construcţii, compoziţii de tencuială
pentru utilizare în construcţii, amestecuri
de ciment, amestecuri pentru turnare
refractare, nu din metal, ciment, mortar sub
formă de produs finit, folosit în construcţii,
ciment pentru elemente exterioare, betoane
armate şi nearmate, ciment pentru
construcţii, ciment refractar, compuși pentru
fundații folosiți în construcţii, materiale
de construcţie din beton, materiale de
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fundație (nemetalice) folosite în construcţii,
preparate de nivelare (ciment sau mortar),
armaturi nemetalice pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate, marketing
şi promovare în legătură cu materialele
de construcţii, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul materialelor
de construcţii, servicii de intermediere
comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii, administraţie
comercială, lucrări de birou pentru
materiale de construcţii, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale şi/sau publicitare, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, organizare de
prezentări comerciale, consultanţă privind
organizarea şi funcționarea afacerilor, toate
aceste servicii în legatură cu produsele din
clasa 19.
37. Acoperirea lucrărilor de zidărie
de cărămidă, servicii de cimentare,
aplicare de sape, aplicare de substraturi,
aplicarea de tencuială pe cladiri,
servicii pentru stabilizarea solului prin
injectare cu ciment, servicii pentru
stabilizarea solului prin injectare cu
pastă de ciment, turnarea betonului,
etanșarea betonului, recondiționarea
betonului, nivelarea betonului turnat,
servicii de nivelare a betonului, servicii
de ridicare a betonului, construcția de
structuri de inginerie civilă prin turnarea
betonului, construcția de structuri de
inginerie civilă prin fasonarea betonului,
concasarea betonului, pomparea betonului,
armături din mortar pentru fundații
(construcții), aplicarea de tencuială pe
pereții tunelurilor, aplicarea de căptușeli
pentru repararea pereților, aplicarea
de straturi de protecţie de suprafață,
aplicarea de acoperiri de protecţie pe
suprafețele construite, servicii de aplicare
de acoperiri protectoare pe suprafețele
exterioare ale clădirilor, consultații pentru
construcţii, construcţie de clădiri, lucrări
de construcţie, servicii de construcţii,

amenajare teritorială pentru construcţii,
reparaţii de construcţii, nivelarea terenurilor
pentru construcţii, lucrări de etanseizare
(construcţii), supervizarea construcțiilor
pe șantier, informaţii în domeniul
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcţii), consultanţă în domeniul
supervizării lucrărilor de construcţii, servicii
consultative în domeniul construcției
clădirilor, construire de fundații pentru
structuri de construcţii civile, servicii de
management în construcţii, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcţii.
41. Organizare de programe de pregătire
pentru tineri în domeniul industriei
construcțiilor, instruire în utilizarea mașinilor
de construcţii, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de formare,
organizare şi coordonare de cursuri
educaționale, coordonare de cursuri,
seminarii şi ateliere de lucru, pregatire de
cursuri şi examene în scop educațional,
organizare de ateliere profesionale şi
cursuri de pregătire profesională, publicare
de cataloage, organizare de conferințe
referitoare la instruire, organizare de
seminare de instruire, organizare de
seminarii în materie de formare, realizare,
coordonare şi organizare de seminarii,
ateliere de formare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05818
(151) 11/09/2017
(732) Holcim (Romania) SA,

CALEA FLOREASCA NR.
169A, CLADIREA B, ETAJ 7,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
MORPLA

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

1. Aglutinanţi pentru mortar şi beton,
adezivi pentru mortar, inhibitori pentru
mortar, aditivi chimici pentru mortar,
amestecuri chimice pentru mortar,
substanţe pentru decaparea mortarului,
substanţe (chimice) pentru curăţarea
mortarului, agenţi de legare pentru
amestecuri cu mortare, mortar chimic
de etanşare folosit în industria
construcţiilor, compoziţii chimice utilizate
în construcţii, materiale adezive pentru
industria construcţiilor, compoziţii chimice
folosite în industria construcţiilor, adezivi
pentru utilizare în industria constructiilor,
compoziţii chimice pentru injectare în
structuri de construcţii, compuşi de
etanşare pentru folosirea în construcţii
(produse chimice), cimenturi adezive,
conservanţi pentru ciment, aditivi chimici
pentru ciment şi beton, compoziţii pentru
fixarea cimentului, aditivi chimici folosiţi
la amestecarea cimentului, acceleratori
de priză a cimentului, compoziţii
chimice pentru întărirea cimentului,
agenţi de dispersie folosiţi la ciment,
aditivi chimici pentru materiale de
cimentare, produse chimice sub formă
de aditivi pentru ciment, Preparate pentru
impermeabilizarea cimentului, cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor, acceleratori pentru
întărirea betonului, aditivi chimici pentru

beton, paste pentru beton, inhibitori pentru
beton.
2. Coloranţi pentru mortar.
19. Mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, amestec de mortar, mortar
refractar [nemetalic], mortar pentru faţadă,
mortar de var, mortar gata preparat,
mortare rezistente la apă, mortar pentru
echilibrarea betonului, mortar pentru
construcţii, mortar de ghips, mortar de
ciment pentru construcţii, mortar de
legătură pentru construcţii, mortar adeziv
folosit în construcţii, ardezii din mortar de
ciment, amestecuri preparate de mortar
uscat, ipsos pentru tencuială, compuşi
pentru tencuială utilizaţi în construcţii,
compoziţii de tencuială pentru utilizare
în construcţii, amestecuri de ciment,
amestecuri pentru turnare refractare, nu din
metal, ciment, mortar sub formă de produs
finit, folosit în construcţii, ciment pentru
elemente exterioare, betoane armate şi
nearmate, ciment pentru construcţii, ciment
refractar, compuşi pentru fundaţii folosiţi
în construcţii, materiale de construcţie din
beton, materiale de fundaţie (nemetalice)
folosite în construcţii, preparate de nivelare
(ciment sau mortar), armături nemetalice
pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legatură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi
compuşii chimici destinaţi construcţiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul materialelor de construcţii şi a
produselor şi compuşilor chimici destinaţi
construcţiilor, servicii de intermediere
comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici destinaţi construcţiilor,
administraţie comercială, lucrări de birou
pentru materiale de construcţii şi a
produselor şi compuşilor chimici destinaţi
construcţiilor, toate aceste servicii în
legătura cu produsele din clasele 01, 19.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05819
(151) 11/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352, ROMANIA

(540)

KIDA & KIDO PRODUS CORA
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

verde, alb, negru, albastru deschis,
galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
26.01.14; 27.05.01; 02.05.22;
02.05.23; 04.05.04; 04.05.05;
04.05.21

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

3. Produse pentru toaletă, preparate
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului.
29. Produse alimentare pe bază de
carne, peşte, fructe, legume, ouă şi
lapte, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, gemuri din
fructe, brânzeturi, brânzeturi proaspete,
mix de brânzeturi, brânză topită, băuturi
pe bază de produse lactate, produse
lactate tartinabile, deserturi şi preparate
din produse lactate, sosuri pe bază de

lactate, deserturi reci din produse lactate,
produse tartinabile lactate cu conţinut redus
de grăsimi, unt, preparate din unt, cremă
de unt, amestecuri pe bază de unt, unt
sărat, ouă şi produse din ouă, mâncăruri
preparate care conţin ouă, creme de întins
pe pâine care conţin în principal ouă, cremă
tartinabilă din fructe, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, batoane organice pe bază
de nuci şi seminţe, iaurt, iaurt de băut, iaurt
de soia, deserturi din iaurt, iaurturi de băut,
băuturi pe bază de iaurt, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, jeleuri
de fructe, jeleuri comestibile, conserve de
legume, fructe conservate.
30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, produse de patiserie, produse
de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), biscuiţi, biscuiţi cu fructe,
dulciuri, dulciuri sub formă de batoane,
cacao, produse din cacao, preparate pe
bază de cacao, alimente pe bază de
cacao, pudră de cacao, extracte de
cacao pentru consum uman, alimente care
conţin cacao, cacao (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), batoane de
cereale, bomboane, bomboane umplute,
bomboane [dropsuri], bomboane [dulciuri],
bomboane moi, bomboane de mestecat,
bomboane fără zahăr, caramele tari,
bomboane preparate din zahăr, bomboane
de ciocolată cu umplutură, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, caramele umplute, caramele,
caramele şi praline, bezele, bezele moi
[produse de cofetărie], bomboane gumate
pe bază de gelatină, batoane de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane alimentare pe baza de ciocolată
gata de mâncat, biscuiţi cu bezea moale
înveliţi în ciocolată, care conţin caramel.
32. Băuturi nealcoolice, apă, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă,
apă minerală carbogazoasă, apă minerală,
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apă plată, apa potabilă, apă potabilă cu
vitamine, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri de
legume (băuturi), amestec de sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi pe bază de suc de mere, nectaruri
de fructe, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi din legume, siropuri pentru băuturi.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor,
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitaţie publică, pregătirea şi
distribuirea reclamelor, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, organizare
de promoţii prin mijloace audiovizuale,
campanii de marketing, dezvoltare şi
organizare de campanii promoţionale,
publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, toate aceste servicii în legătura cu
produsele din clasele 3, 29, 30 şi 32.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05820
(151) 11/09/2017
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR. 73-75, SPAȚIUL S1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
KIDA & KIDO PRODUS CORA

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

3. Produse pentru toaletă, preparate
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului.
29. Produse alimentare pe bază de
carne, peşte, fructe, legume, ouă şi
lapte, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, gemuri din
fructe, brânzeturi, brânzeturi proaspete,
mix de brânzeturi, brânză topită, băuturi
pe bază de produse lactate, produse
lactate tartinabile, deserturi şi preparate
din produse lactate, sosuri pe bază de
lactate, deserturi reci din produse lactate,
produse tartinabile lactate cu conţinut redus
de grăsimi, unt, preparate din unt, cremă
de unt, amestecuri pe bază de unt, unt
sărat, ouă şi produse din ouă, mâncăruri
preparate care conţin ouă, creme de întins
pe pâine care conţin în principal ouă, cremă
tartinabilă din fructe, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, batoane organice pe bază
de nuci şi seminţe, iaurt, iaurt de băut, iaurt
de soia, deserturi din iaurt, iaurturi de băut,
băuturi pe bază de iaurt, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, jeleuri
de fructe, jeleuri comestibile, conserve de
legume, fructe conservate.
30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, produse de patiserie,
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produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), biscuiţi, biscuiţi cu
fructe, dulciuri, dulciuri sub formă de
batoane, cacao, produse din cacao,
preparate pe bază de cacao, alimente pe
bază de cacao, pudră de cacao, extracte
de cacao pentru consum uman, alimente
care conţin cacao, cacao (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), batoane
de cereale, bomboane, bomboane umplute,
bomboane [dropsuri], bomboane [dulciuri],
bomboane moi, bomboane de mestecat,
bomboane fără zahăr, caramele tari,
bomboane preparate din zahăr, bomboane
de ciocolată cu umplutură, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, caramele umplute, caramele,
caramele şi praline, bezele, bezele moi
[produse de cofetărie], bomboane gumate
pe bază de gelatină, batoane de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, biscuiţi cu bezea moale
înveliţi în ciocolată, care conţin caramel.
32. Băuturi nealcoolice, apă, apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă,
apă minerală carbogazoasă, apă minerală,
apă plată, apă potabilă, apă potabilă cu
vitamine, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri de
legume (băuturi), amestec de sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi pe bază de suc de mere, nectaruri
de fructe, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi din legume, siropuri pentru băuturi.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri

comerciale şi de expoziţii comerciale,
comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata, vânzare prin licitaţie publică,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing,
dezvoltare şi organizare de campanii
promoţionale, publicitate online, servicii de
comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasele 3, 29, 30
şi 32.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05821
(151) 11/09/2017
(732) G.L. PHARMA GMBH,

SCHLOSSPLATZ 1, 8502,
LANNACH, AUSTRIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
ADEHIXAN

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

5. Preparate farmaceutice și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi,
materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor, mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05822
(151) 11/09/2017
(732) AGENTIA BINILI INVINGE SRL,

STR. VOIEVOD ALEXANDRU
MORUZZI NR. 1, CAM. 2,
BL. A10, SC. 2, ET. 6, AP. 63,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
sigursigur

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

9. CD-uri cu muzică, CD-uri
audio, DVD-uri, suporturi digitale
de înregistrare, publicaţii electronice
descărcabile, software, aplicaţii software,
programe pentru jocuri pe calculator,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor,
suporturi de stocare a datelor, desene
animate, fişiere cu muzică descărcabile,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoane
mobile, căşti audio, radiouri, tonomate
muzicale.
16. Publicaţii, produse de imprimerie, cărţi,
fotografii, articole de papetărie şi articole de
birou, cu excepţia mobilei, foi, folii şi pungi
din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, cărţi de vizită, afişe, albume,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitaţii, calendare, felicitări, postere.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, cronică publicitară,
publicitate radiofonică, publicitate
televizată, producţie de reclame radio
sau/şi reclame de televiziune, scriere şi
publicare de texte publicitare, servicii de
editare de texte publicitare, marketing,

servicii de afişaj publicitar, studii de piaţă,
realizare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, furnizare de spaţii publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, organizare de
evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizarea
de prezentări de modă în scop
promoţional, relaţii publice, servicii de
revistă presei, calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi
de televiziune, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, administraţie comercială, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comerţ, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de abonament la un pachet media de
informaţii, pregătire şi realizare de planuri şi
concepte media şi de publicitate.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio, difuzare de programe
şi emisiuni de televiziune, transmisie
radio, transmisii radiofonice, servicii de
radiodifuziune prin internet, transmisii de
televiziune, difuzare radiofonică de muzică,
informaţii, ştiri şi divertisment, transmisia
asistată de
computer a mesajelor, sunetelor şi
imaginilor, transmisie TV prin internet,
transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de
ştiri), furnizarea accesului la canale
de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, difuzarea de muzică,
închirierea de instalaţii şi echipamente
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de telecomunicaţii, furnizarea de forumuri
online, furnizarea accesului la pagini web.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţie
de programe de televiziune, producţie
de emisiuni de televiziune, servicii ale
studiourilor de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, servicii de
divertisment televizat, servicii de înregistrări
audio, de filme şi de televiziune, montaj
de programe de televiziune, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, stabilirea
(planificarea) grilei de programe pentru
televiziune, închiriere de decoruri, găzduire
şi organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la divertisment, media,
televiziune şi radio, servicii de reporteri
de ştiri, subtitrare, producţie de filme, cu
excepţia filmelor publicitare, prezentare de
filme cinematografice, servicii oferite de
un cinematograf, prezentare de seriale
şi filme de televiziune, producţie de
divertisment sub formă de seriale de
televiziune, cronică de film şi de teatru,
servicii de disc-jockey, servicii de discotecă,
cluburi de noapte, producţie de programe
de radio, producţie de emisiuni de
radio, realizare şi editare de programe
şi emisiuni radiofonice, prezentarea de
emisiuni de radio, stabilirea grilei de
programe de radio, teatru radiofonic,
servicii de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment muzical, montaj de
programe radiofonice, producţii de film,
televiziune şi radio, servicii de programe de
ştiri pentru radio sau televiziune, producţie
de efecte speciale pentru radio, organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, sportive sau de
divertisment, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea de concerte,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de jocuri şi concursuri

(divertisment), planificarea petrecerilor
(distracţii), prezentarea de reprezentaţii
live, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, scrierea textelor, altele
decât textele publicitare, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, servicii
fotografice, oferirea de informaţii în materie
de divertisment, oferirea de informaţii
în materie de educaţie, oferirea de
informaţii sportive, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, organizarea
de concursuri de frumuseţe, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de ziare, jurnale şi reviste
electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, furnizare
de mijloace media audio şi vizuale prin
reţele de comunicaţii, angajare de artişti
scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05823
(151) 11/09/2017
(732) SC GETBRANDED SRL-D,

STR. NEGRU VODĂ BL. A2, SC.
A, PARTER, AP. 3, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110069,
ROMANIA

(540)
CUPIDIAN

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire (cu excepţia
aparatelor), foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare,
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caractere și clișee tipografice (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05824
(151) 11/09/2017
(732) ASOCIAŢIA CLUB DE DANS

CALLATIS FANTASY, STR.
SFÂNTUL APOSTOL ANDREI
NR. 5, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, 905500, ROMANIA

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

(540)

dansart studio
(531) Clasificare Viena: 02.07.02;

02.07.16; 02.07.23; 27.05.08;
29.01.12

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, pantofi
pentru dans, costume de dans, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, body-uri purtate
de dansatori, încălțăminte pentru sport,
pantofi de sport, încălțăminte de sport,
îmbrăcăminte pentru sport.
35. Publicitate, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu competiții sportive, promovare
de concerte muzicale, publicitate online,
organizarea de publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de
publicitate, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate furnizate
pe Internet, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de
publicitate furnizate prin Internet, publicitate
online într-o rețea informatizată, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, servicii de publicitate și de
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marketing furnizate prin mijloacele de
media socială.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, studiouri de
dans, spectacole de dans, şcoli de dans,
cursuri de dans, exploatarea sălilor de
dans, organizare de concursuri de dans,
furnizare de cursuri de dans, organizare
de demonstrații de dans, furnizare de
săli de dans, demonstrații de dans în
direct, prezentare de demonstrații de dans,
cursuri de dans pentru adulți, cursuri
de dans pentru copii, organizare de
spectacole de dans, servicii educative
în domeniul dansului, servicii oferite de
sălile de dans, divertisment de tipul
reprezentațiilor de dans, servicii oferite de
cluburile de dans, furnizare de instruire
în domeniul dansului, prezentare de
spectacole de dans în direct, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori și cântăreți, activități sportive,
organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare
de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare
de competiții artistice, organizare de
competiții educative, organizarea de
competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizare de jocuri și
competiții, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții
și evenimente sportive, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare
și coordonare de competiții (educație
sau divertisment), organizare de ateliere
și seminare, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, ateliere recreative,
ateliere de formare, organizare și
coordonare de concerte, realizare,
coordonare și organizare de concerte,
servicii de divertisment sub formă de

reprezentații tip concert, servicii de
consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, organizarea de concursuri
educative, producție de concursuri de
talente, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop cultural, educativ),
producție de înregistrări master audio,
producție de master-uri audio.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05825
(151) 11/09/2017
(732) CLAUDIA-ROMANA RISTA,

STR. ŞTEFAN LUCHIAN NR.
4, BL. B19, SC. C, ET. 4, AP.
14, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Fata care găteşte cu flori

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
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
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animale, malt, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05826
(151) 11/09/2017
(732) CLAUDIA-ROMANA RISTA,

STR. ŞTEFAN LUCHIAN NR.
4, BL. B19, SC. C, ET. 4, AP.
14, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Sărbătoarea Tuberozelor

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41.  Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05827
(151) 11/09/2017
(732) UNI PUNCT RO SOLUTIONS

SRL-D, STR. CRINULUI NR.
51A, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110109, ROMANIA

(540)
SWIP

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05828
(151) 11/09/2017
(732) CALIN CLAUDIU RUSU,

SAT SUB PIATRA NR. 512 B,
JUDEŢUL ALBA, SALCIUA,
ROMANIA

(540)
Cabana Huda lui Papara

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

43. Servicii oferite de pensiuni, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


