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Cereri Mărci publicate în 16.02.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00685 09/02/2017 S.C. COSMINGUARD SECURITY

S.R.L.
CGS Cosminguard Security Pază
şi Protecţie

2 M 2017 00786 09/02/2017 BĂBU MARIA Stâna Ştefanu

3 M 2017 00787 09/02/2017 FF GROUP ROMANIA S.R.L. SPORT LOFT

4 M 2017 00788 09/02/2017 FF GROUP ROMANIA S.R.L. SPORTLOFT

5 M 2017 00789 09/02/2017 FF GROUP ROMANIA S.R.L. SPORT-LOFT

6 M 2017 00790 09/02/2017 S.C. ARNIA TOURISM S.R.L. ARNIA

7 M 2017 00791 09/02/2017 ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE SI CERCETARE
MEDICALA SANAMED

iDiabet Inteligent. Informat.
Implicat

8 M 2017 00792 09/02/2017 CIUCĂ LIVIU-BOGDAN CAŞCAVAL DE SOVEJA

9 M 2017 00793 09/02/2017 ATMEH HASAN Sham Sweet

10 M 2017 00794 09/02/2017 FUNDAŢIA ROMÂNIA DE MÂINE PRIETENII MEI - ŞCOALĂ
PRIMARĂ

11 M 2017 00795 09/02/2017 CEHAN NICOLETA-ELENA VIVA

12 M 2017 00796 09/02/2017 CEHAN NICOLETA-ELENA easy Self Service Ex Take Away

13 M 2017 00797 09/02/2017 S.C. GIANT STAR S.R.L. Best.lmp

14 M 2017 00798 09/02/2017 S.C. SANSPORT S.R.L. WINTER TOUR

15 M 2017 00799 09/02/2017 NAGÂRDU MARIUS GABRIEL PICNIC FONIC

16 M 2017 00800 09/02/2017 S.C. SOFTVISION S.R.L. SOFTVISION Digital done
differently

17 M 2017 00801 09/02/2017 S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS
S.A.

CINEMARATON
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18 M 2017 00802 09/02/2017 S.C. ELBI ELECTRIC & LIGHTING
S.R.L.

INLET CONNECT

19 M 2017 00803 09/02/2017 TOMA SPERANŢA - MONICA TANGO TERAPIA

20 M 2017 00804 09/02/2017 OLX B.V. DOMOZO

21 M 2017 00805 09/02/2017 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

CHOOSE+

22 M 2017 00806 09/02/2017 TOMIS PROTECT - PAZA SI
PROTECTIE S.R.L.

TOMIS PROTECT- PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

23 M 2017 00807 09/02/2017 VOICU DOREL 4 SOUL band A night to
remember

24 M 2017 00808 09/02/2017 VOICU DOREL ALL4SOUND

25 M 2017 00810 09/02/2017 ION SILVIA DANA HORECA NEXT LEVEL

26 M 2017 00811 09/02/2017 DUMITRIU CONSTANTIN
DOBRONĂUŢEANU SIMONA

Bite Me

27 M 2017 00812 09/02/2017 PIPEREA GHEORGHE Coldniuz

28 M 2017 00813 09/02/2017 CUSA CRISTIAN
VASEA TRAIAN

SOHO BEACH

29 M 2017 00814 09/02/2017 DRAGOI RAZVAN THE TRAINERS

30 M 2017 00815 09/02/2017 DOBRE FLORIN JUST VALUE

31 M 2017 00816 09/02/2017 S.C. AGRIROM S.R.L. Agrirom
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(210) M 2017 00685
(151) 09/02/2017
(732) S.C. COSMINGUARD SECURITY

S.R.L., Str. Ion Pillat nr. 18, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

CGS Cosminguard Security Pază şi
Protecţie

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

(531) Clasificare Viena:010104; 030701;
030702; 030716; 090110; 240109;
240115; 240723; 290115;  

(511) Produse şi/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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00810
(151) 09/02/2017
(732) ION SILVIA DANA, Calea

Floreasca, nr. 142, sc. A, et. 1, ap. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HORECA NEXT LEVEL

(591) Culori revendicate:negru, alb, turcoaz
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00811
(151) 09/02/2017
(732) DUMITRIU CONSTANTIN, Str.

Dragoş; Vodă, nr. 11, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(732) DOBRONĂUŢEANU SIMONA,
Bdul. Libertăţii, nr. 6, bl. 116, sc. 2, et.
4, ap. 31, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Bite Me

(591) Culori revendicate:verde, maro, bej,
alb, negru

(531) Clasificare Viena:080107; 080117;
090110; 270501; 290115;  

(511) Produse şi/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.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de cofetărie şi gelaterie, servicii de

catering, servicii oferite de baruri, cafenele,
placint[rii, patiserii, restaurante, pizzerie, fast
food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00812
(151) 09/02/2017
(732) PIPEREA GHEORGHE, Str. Cuza

Vodă, nr. 132, bl. 1, sc. 2, et. 2, ap. 26,
sector 4, 040286, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Coldniuz

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00794
(151) 09/02/2017
(732) FUNDAŢIA ROMÂNIA DE

MÂINE, Str. Ion Ghica nr. 13, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRIETENII MEI - ŞCOALĂ PRIMARĂ

(591) Culori revendicate:ciclamen, orange,
galben, turquaz

(531) Clasificare Viena:020710; 020723;
270501; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00813
(151) 09/02/2017
(732) CUSA CRISTIAN, Str. Steagului nr.

67, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) VASEA TRAIAN, Str. Cpt.
Constantin Purec nr. 17A, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

SOHO BEACH

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

41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00786
(151) 09/02/2017
(732) BĂBU MARIA, Str. Gilorţel nr. 5,

judeţul Gorj, , NOVACI ROMANIA 

(540)

Stâna Ştefanu

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

(531) Clasificare Viena:010308; 010309;
030302; 030411; 050101; 070109;
070111; 250125; 270501; 290115;  

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

29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00787
(151) 09/02/2017
(732) FF GROUP ROMANIA S.R.L., Str.

Tache Ionescu nr. 8, parter, sector 1,
010354, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT LOFT

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Articole de gimnastică şi sport,
echipamente de gimnastică, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncţionale
de fitness, suport pentru accesorii ale
aparatelor multifuncţionale, corzi, mingi
pentru fitness, huse pentru echipamente
sportive.
30 Preparate din cereale, suplimente
alimentare nutritive, proteine şi suplimente
nutriţionale pentru consumul uman (toate
acestea lichide, solide, pulberi şi/sau produse
alimentare), înlocuitor de cafea, inclusiv
batoane energizante.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi energizante.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse: îmbrăcăminte,
încălţăminte, accesorii, produse din piele şi
imitaţii din piele, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi
încălţăminte sport, echipamente fitness,
produse şi accesorii ale acestora, articole de
gimnastică şi de sport, produse din plante,
proteine şi suplimente nutriţionale pentru
consumul uman (toate acestea lichide, solide,
pulberi şi/sau produse alimentare), preparate
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din cereale, băuturi energizante, prin
intermediul unui lanţ de magazine şi comerţ
electronic (on-line sau internet), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00814
(151) 09/02/2017
(732) DRAGOI RAZVAN, Str. Irisului nr.

1, bl. I 5, sc. 3, et. 1, ap. 106, judeţul
Ilfov, , COM. ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

THE TRAINERS

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde deschis

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00788
(151) 09/02/2017
(732) FF GROUP ROMANIA S.R.L., Str.

Tache Ionescu nr. 8, parter, sector 1,
010354, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORTLOFT

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Articole de gimnastică şi sport,
echipamente de gimnastică, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncţionale
de fitness, suport pentru accesorii ale
aparatelor multifuncţionale, corzi, mingi
pentru fitness, huse pentru echipamente
sportive.
30 Preparate din cereale, suplimente
alimentare nutritive, proteine şi suplimente
nutriţionale pentru consumul uman (toate
acestea lichide, solide, pulberi şi/sau produse
alimentare), înlocuitor de cafea, inclusiv
batoane energizante.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi energizante.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse:  îmbrăcăminte,
încălţăminte, accesorii, produse din piele şi
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imitaţii din piele, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi
încălţăminte sport, echipamente fitness,
produse şi accesorii ale acestora, articole de
gimnastică şi de sport, produse din plante,
proteine şi suplimente nutriţionale pentru
consumul uman (toate acestea lichide, solide,
pulberi şi/sau produse alimentare), preparate
din cereale, băuturi energizante, prin
intermediul unui lanţ de magazine şi comerţ
electronic (on-line sau internet), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00795
(151) 09/02/2017
(732) CEHAN NICOLETA-ELENA, Str.

Mihai Viteazu nr. 136, judeţul
C o n s t a n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

VIVA

(591) Culori revendicate:albastru turquoise,
magenta, gri metal

(531) Clasificare Viena:110102; 270315;
270501; 290113;  

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

30 Îngheţată.
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00789
(151) 09/02/2017
(732) FF GROUP ROMANIA S.R.L., Str.

Tache Ionescu nr. 8, parter, sector 1,
010354, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT-LOFT

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Articole de gimnastică şi sport,
echipamente de gimnastică, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncţionale
de fitness, suport pentru accesorii ale
aparatelor multifuncţionale, corzi, mingi
pentru fitness, huse pentru echipamente
sportive.
30 Preparate din cereale, suplimente
alimentare nutritive, proteine şi suplimente
nutriţionale pentru consumul uman (toate
acestea lichide, solide, pulberi şi/sau produse
alimentare), înlocuitor de cafea, inclusiv
batoane energizante.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi energizante.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse:  îmbrăcăminte,
încălţăminte, accesorii, produse din piele şi
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imitaţii din piele, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi
încălţăminte sport, echipamente fitness,
produse şi accesorii ale acestora, articole de
gimnastică şi de sport, produse din plante,
proteine şi suplimente nutriţionale pentru
consumul uman (toate acestea lichide, solide,
pulberi şi/sau produse alimentare), preparate
din cereale, băuturi energizante, prin
intermediul unui lanţ de magazine şi comerţ
electronic (on-line sau internet), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00790
(151) 09/02/2017
(732) S.C. ARNIA TOURISM S.R.L., Şos.

Arcu nr. 26, parter, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

ARNIA

(591) Culori revendicate:maro închis,
vişiniu, crem, alb

(531) Clasificare Viena:270501; 270505;
290114;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00791
(151) 09/02/2017
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

DEZVOLTARE SI CERCETARE
MEDICALA SANAMED, Str.
Alexandru Donici nr. 19, parter, ap. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iDiabet Inteligent. Informat. Implicat

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
negru

(531) Clasificare Viena:260105; 260118;
261501; 270501; 290113;  

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
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şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00792
(151) 09/02/2017
(732) CIUCĂ LIVIU-BOGDAN, Aleea

Şcolii nr. 2, Jud. Galaţi, 800042,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

CAŞCAVAL DE SOVEJA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00793
(151) 09/02/2017
(732) ATMEH HASAN, Str. Concordiei nr.

17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sham Sweet

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

050522; 270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente.
43 Restaurante, în special restaurante tip fast
food cu specific arăbesc, servicii de catering,
cafenele, restaurante cu auto-servire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00796
(151) 09/02/2017
(732) CEHAN NICOLETA-ELENA, Str.

Mihai Viteazu nr. 136, judeţul
Cons ta n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

easy Self Service Ex Take Away

(591) Culori revendicate:negru abanos,
galben pai, portocaliu închis

(531) Clasificare Viena:020101; 040521;
270501; 270508; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, catering,
autoservire, fast-food. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00815
(151) 09/02/2017
(732) DOBRE FLORIN, Str. Delea Veche

nr. 24. bl. C, sc. 1, et. 7, ap. 27-7A,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JUST VALUE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00816
(151) 09/02/2017
(732) S.C. AGRIROM S.R.L., Str.

Steagului nr. 1, Jud. Arad, 310262,
ARAD ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

Agrirom

(591) Culori revendicate:verde (pantone
375C), albastru (pantone reflex Blue
C)

(531) Clasificare Viena:050314; 270501;
270507; 270511; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de achiziţionare de produse
alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
produse pentru hrana animalelor; servicii de
comercializare cu ridicata şi cu amănuntul de
produse alimentare, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, produse pentru hrana animalelor.
39 Servicii de transport a produselor
alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
produse pentru hrana animalelor; servicii de
depozitare a produselor alimentare, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, produse pentru hrana
animalelor; servicii de livrare a produselor
alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
produse pentru hrana animalelor; servicii de
logistică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00797
(151) 09/02/2017
(732) S.C. GIANT STAR S.R.L., Str.

Strada 2, nr. 27-29, Judeţul Ilfov, *,
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

Best.lmp

(531) Clasificare Viena:020123; 040102;
070106; 250119; 270501;  

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

35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor: usi metalice şi din lemn
(cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00798
(151) 09/02/2017
(732) S.C. SANSPORT S.R.L., Str. Neagra

nr. 11, Judeţul Cluj, 400011,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

WINTER TOUR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
process cyan C)

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290104;  

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 09.02.2017

13

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00799
(151) 09/02/2017
(732) NAGÂRDU MARIUS GABRIEL,

Str. Banul Udrea nr. 8, bl. G5, sc. 2, et.
3, ap. 50, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PICNIC FONIC

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line;
administrare de afaceri; conducerea afacerilor;
lucrări de birou; închiriere de spaţii
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; producţie de clipuri
publicitare; consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor; managementul
activităţilor de impresariat artistic;

managementul afacerilor sportivilor;
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site; administrarea
comerciala a licenţelor, produselor şi a
serviciilor pentru terţi; consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice; prezentare pe produse;
concepere material publicitar; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; furnizarea
unei pieţe on-line pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri si servicii; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizare de târguri în scopu
comerciale sau publicitare; organizare de
prezentări de modă în scop promoţional;
servicii de fotocopiere; servicii de relaţii cu
publicul; promovare vânzărilor pentru terţi;
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata. 
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; prezentare de filme
cinematografice; servicii de cluburi
(divertisment sau educaţie); organizarea si
conducerea de colocvii; organizarea si
coordonarea de concerte; organizarea şi
conducerea de conferinţe; organizarea şi
conducerea de congrese; cursuri prin
corespondenţă; servicii de disk-jockey;
servicii de discotecă; servicii de animatori;
producţii de film, altele decât filmele
publicitare; servicii de tabere de vară
(divertisment); servicii de karaoke; servicii de
compoziţii muzicale; producţie de muzică;
cluburi de noapte; publicarea on-line de cărţi
si reviste electronice; servicii de orchestră;
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment); organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; organizarea
de baluri; organizarea de spectacole (servicii
de impresariat); planificarea de recepţii
(divertisment); prezentări de spectacole în
direct; Servicii de agenţii de bilete
(divertisment).
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43 Restaurante; cazare temporară; servicii de
bar; servicii de snack-bar; restaurante cu
auto-servire; bufete cu auto-servire; servicii
oferite de cantine; catering; servicii hoteliere;
rezervări de hoteluri; servicii oferite de tabere
de vacanţă (cazare); servicii moteliere; servicii
de restaurant washoku.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00800
(151) 09/02/2017
(732) S.C. SOFTVISION S.R.L., Str.

Republicii nr. 57-59, ap. 3, Jud. Cluj,
400015, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

SOFTVISION Digital done differently

(591) Culori revendicate:pantone 430 C,
pantone 166 C, pantone 2755 C,
pantone 7455 C, pantone 2915 C

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00808
(151) 09/02/2017
(732) VOICU DOREL, Str. Moruzeştilor

nr. 20, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

ALL4SOUND

  
(531) Clasificare Viena:070125; 270501;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de divertisment
sub formă de spectacole susţinute de o
formaţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00801
(151) 09/02/2017
(732) S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS

S.A., B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 10A,
bl. Conect 1, et. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CINEMARATON

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270501;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de transmisie de televiziune prin
cablu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00802
(151) 09/02/2017
(732) S.C. ELBI ELECTRIC &

LIGHTING S.R.L., Şos. Alexandriei
nr. 76-78, Jud. Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

INLET CONNECT

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

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270509; 290114;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
(terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele (terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; materiale plastice şi raşini
extrudate destinate utilizarii în producţie;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
tevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00803
(151) 09/02/2017
(732) TOMA SPERANŢA - MONICA,

Aleea Ciceu nr. 5, bl. D12, sc. B, et. 3,
ap. 25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TANGO TERAPIA

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020316;

250113; 270302; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00805
(151) 09/02/2017
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC, 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, 19808,
DELAWARE S.U.A. SUA

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CHOOSE+

(300) Prioritate invocată:
 303864213/09/08/2016/HK
  
(531) Clasificare Viena:241301; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigări/ţigarete; tutun, brut sau prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); ţigări de foi, trabucuri;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete;
aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor; maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie;
ţigări/ţigarete electronice; lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice; produse din tutun cu
scopul a fi incălzite; dispozitive electronice şi
p i e s e l e  l o r  p e n t r u  î n c ă l z i r e a
ţigărilor/ţigaretelor sau tutunului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00806
(151) 09/02/2017
(732) TOMIS PROTECT - PAZA SI

PROTECTIE S.R.L., Str. Câmpului
nr. 16B, Lot 3, camera 5, jud.
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

TOMIS PROTECT- PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

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

(531) Clasificare Viena:030701; 030719;
240723; 290115;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00807
(151) 09/02/2017
(732) VOICU DOREL, Str. Moruzeştilor

nr. 20, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

4 SOUL band A night to remember

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270315;

270501; 270508; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de divertisment
sub formă de spectacole susţinute de o
formaţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00804
(151) 09/02/2017
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132

LS, The Netherlands., , Hoofddorp
THE NETHERLANDS 

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DOMOZO

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:070124; 270315;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aplicaţii software calculator pentru
dispozitive de telefoane inteligente şi tablete;
aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; software pentru
personalizarea, susţinerea şi gestionarea
campaniilor de publicitate şi marketing,
conţinut personalizat şi comunicaţiile
electronice, analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic şi
inteligenţa; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepţia,
stocarea, afişarea sau reproducerea de sunet,
imagini şi date; calculatoare, programe de
calculator, software de calculator, înregistrări
video şi/sau audio; dispozitive de comunicare
multi-media, dispozitive de înregistrare,
transmitere, difuzare, stocare, afişare, recepţie
şi dispozitive de reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software de calculator şi
aparate şi instrumente pentru utilizarea în
legatură cu internetul; publicaţii electronice
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descărcabile.
35 Comerţ electronic; servicii de mică
publicitate; furnizarea unei pieţe online;
furnizarea unei baze de date de căutare on-line
oferind oportunităţi de angajare; oferirea spre
vânzare şi vânzarea de bunuri în comerţul cu
amănuntul şi en-gross; servicii de publicitate,
promovare şi agenţii; închiriere de spaţii
publicitare; servicii de e-mail marketing;
servicii de marketing online; servicii de
management al afacerilor; administrarea
afacerilor; servicii de afaceri comerciale;
servicii de management a relaţiilor cu clienţii;
servicii de contabilitate, servicii de consiliere,
servicii de consultanţă şi servicii de informare
toate cu privire la afaceri şi de management al
afacerilor, servicii de managementul relaţiilor
cu clienţii; servicii analitice de afaceri; analiză
datelor, inclusiv comportamentul utilizatorilor
analitic şi inteligenţă; servicii de cercetare de
piaţă, servicii de facturare; servicii de
publicitate şi de marketing; servicii de
consiliere, informare, consultanţă şi
management pentru contractant (abonat) şi
pentru semnarea de contracte (abonamente);
organizare şi realizarea de târguri şi expoziţii
în scop comercial sau publicitar; stocare a

datelor şi de prelucrare a datelor; difuzarea de
publicitate şi subiecte promoţionale;
furnizarea şi difuzarea informaţiilor
comerciale.
36 Servicii privind activităţi imobiliare;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
42 Software nedescărcabil; software ca
serviciu (SaaS); închiriere de calculatoare;
instalarea şi întreţinerea de software de
calculator; servicii de elaborare de programe
de calculator şi de proiectare pe calculator;
toate serviciile din aceasta clasă cu privire la
calculatoare, aparate şi echipamente de calcul,
programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; servicii solicitate de proiectare,
desen şi scris, pentru compilarea de pagini
web pe internet; crearea şi menţinerea site-uri
web; găzduire site-uri web ale altora; servicii
de informare în domeniul calculatoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜


