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Cereri m|rci publicate în 16.03.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 

Crt

Nr. Depozit Data

Depozit

Titular Denumire

Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 01549 09/03/2017 EMIRATES AGRO

INVESTMENTS S.R.L.

EMAGRO EMIRATES AGRO

INVESTMENTS S.R.L.

2 M 2017 01550 09/03/2017 ZAPARTAN EUGENIA-VICTORIA ditto

3 M 2017 01551 09/03/2017 S.C. OLX ONLINE SERVICES

S.R.L.

Storis .ro - Cas| g|seÕti!

4 M 2017 01552 09/03/2017 S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L. NUTRI FISH

5 M 2017 01553 09/03/2017 S.C. ROF DISTRIBUTION S.R.L. Donata

6 M 2017 01554 09/03/2017 SOSA ANDREI MANUEL

SOSA RALUCA

PÂINE Õi VIN ÎMPARTE.

ÎMPREUN{

7 M 2017 01555 09/03/2017 Zimbilschi-Dobre Andrei-Cristian YouMeet

8 M 2017 01556 09/03/2017 S.C. MEV SOFTWARE S.R.L. MEVORO develop IT right

9 M 2017 01557 09/03/2017 S.C. EURO COMPACT ART

S.R.L.

CELERE Ristorante

10 M 2017 01558 09/03/2017 S.C. EURO COMPACT ART

S.R.L.

ONE Life Events

11 M 2017 01559 09/03/2017 S.C. NEGRO 2000 S.R.L. PATTÉ

12 M 2017 01560 09/03/2017 S.C. STORIA BOOKS S.R.L. S STORIA BOOKS

13 M 2017 01561 09/03/2017 ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CUVÉE DELUXE

ROSE EXTRA-SEC

14 M 2017 01562 09/03/2017 VODAFONE ROMÂNIA S.A. ÔCOALA PE MOBIL by vodafone

15 M 2017 01564 09/03/2017 S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. OOPY ideas build evolution

16 M 2017 01566 09/03/2017 S.C. TRANSYLVANIA BEER

COMPANY S.R.L.

Beyond the forest

17 M 2017 01567 09/03/2017 S.C. INTERNATIONAL PAPER

BUSINESS S.R.L.

IPB superstore de papet|rie

18 M 2017 01568 09/03/2017 MAR-INA-PRODPREST S.R.L.
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19 M 2017 01569 09/03/2017 S.C. VIVA CREDIT IFN S.A. TRIPLU AVANTAJ

20 M 2017 01570 09/03/2017 VLAS VEACESLAV ecovillas, UN STIL DE VIATA, NU

DOAR O SIMPLA LOCUINTA

21 M 2017 01571 09/03/2017 MARKETING ADVISERS S.R.L. aHa!

22 M 2017 01572 09/03/2017 S.C. LIDAS S.R.L. DIET TODAY

23 M 2017 01573 09/03/2017 S.C. ORGANIC CATERING FOOD

S.R.L.

RESTAURANT TYN LEBANESE

by zaitoone

24 M 2017 01574 09/03/2017 THE LUXURY STUDIO BY VERY

INN S.R.L.

MIA FASHION OUTLET

25 M 2017 01575 09/03/2017 WTS GUARD CONCEPT S.R.L. WTS GUARD CONCEPT

26 M 2017 01576 09/03/2017 S.C. CLIENT CENTRIC S.R.L. TheMarketeers.ro

27 M 2017 01577 09/03/2017 BGP PRODUCTS S.R.L. LACTECON

28 M 2017 01578 09/03/2017 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CÂND MAMA NU-I ACAS{

29 M 2017 01579 09/03/2017 NICULAE GABRIEL ONCONOVICAL

30 M 2017 01581 09/03/2017 MIERLEA CATALIN ALEXANDRU KRONSTADT BIKERS MC

BRASOV

31 M 2017 01583 09/03/2017 S.C. BIO LOGISTIC &

DISTRIBUTION PARTENER

S.R.L.

BIO all green

32 M 2017 01584 09/03/2017 ASOCIATIA NIÔTE OAMENI Sfera Donatorilor din Transilvania

- ReÛea de bine facere
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(210) M 2017 01583
(151) 09/03/2017
(732) S.C.  BIO LOGISTIC &

DISTRIBUTION PARTENER
S.R.L., DN 59 KM 8 + 550 M stânga,
Corp A, judeţul Timiş, , CHISODA
ROMANIA 

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

(540)

BIO all green

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123C, 108C), roşu (Pantone 1797C),
albastru (Pantone 307C, 298C), verde
(Pantone 355C), negru

  
(531) Clasificare Viena:260205; 270501;

290113;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor;
detergenţi pentru uz casnic; detergenţi pentru

curăţarea automobilelor; săpunuri de rufe;
balsamuri de rufe; agenţi de înălbire;
detartranţi de uz casnic; detartranţi pentru
maşini de spălat; abrazivi; şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare; soluţii de
curăţare pentru aparate stomatologice de
sterilizare cu ultrasunete; soluţii pentru
curăţarea lentilelor de ochelari; uleiuri
naturale de curăţare; odorizante pentru
camere; beţişoare parfumate; odorizante
pentru vehicule; produse de curăţare şi
lustruire pentru vehicule; preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei;
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea pielii şi
a părului; preparate şi tratamente pentru
îngrijirea părului; preparate antiîmbătrânire
pentru îngrijirea pielii; uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale); uleiuri esenţiale, uleiuri
aromatice; produse pentru hidratarea pielii;
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele
pentru uz medical; creme pentru faţă; loţiuni
de corp; creme pentru corp; unt de corp; lapte
de corp; creme pentru mâini; loţiuni pentru
mâini; creme nemedicinale pentru picioare;
creme pentru masaj; produse exfoliante pentru
corp; produse pentru depilat; spume şi geluri
de curăţare a pielii; preparate pentru duş;
preparate pentru baie; săruri de baie; spumant
de baie; geluri de baie; loţiuni de baie; săpun
pentru baie; uleiuri de baie; uleiuri pentru
masaj; uleiuri de corp; săpun pentru duş;
geluri de duş; creme pentru duş; spumă de
baie şi de duş; şampoane; şampoane uscate;
săpun; balsamuri pentru păr; produse pentru
bărbierit; preparate pentru curăţarea dinţilor;
apă de gură, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei, nu pentru uz medical; preparate
pentru curăţare impregnate pe discuri
cosmetice; şerveţele impregnate pentru
curăţare (nemedicinale şi pentru uz personal);
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
produse de curăţare pentru mâini; geluri de
curăţare; preparate cu protecţie solară
puternică sau totală; creme cu protecţie solară;
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loţiuni cu protecţie solară (de uz cosmetic);
lapte cu protecţie solară (de uz cosmetic);
preparate nemedicamentoase pentru calmarea
arsurilor solare; loţiuni după plajă; lapte după
plajă; creme folosite după expunerea la soare
(de uz cosmetic); produse de parfumerie;
parfumuri; deodorante antiperspirante; ojă de
unghii; balsam pentru cuticule; preparate
pentru pedichiură; produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii; cremă
nemedicamentoasă pentru dermatita de scutec;
creme pentru bebeluşi şi copii (nemedicinale);
şampoane pentru bebeluşi; balsamuri de păr
pentru bebeluşi; geluri de duş pentru bebeluşi;
pudră de talc pentru bebeluşi (nemedicinală);
loţiuni pentru bebeluşi; şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului; pudră pentru
bebeluşi; uleiuri pentru bebeluşi; lapte de corp
pentru bebeluşi; produse nemedicinale de
îngrijire pentru bebeluşi; preparate cosmetice
pentru pielea uscată, pentru femei gravide;
produse cosmetice pentru animale.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; preparate folosite ca aditivi la
alimente pentru consum uman (medicinale);
suplimente alimentare pentru oameni;
suplimente nutritive; vitamine şi preparate cu
vitamine; suplimente alimentare pentru
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, ierbicide; articole absorbante pentru
igienă personală; deodorante altele decât cele
pentru uz personal sau veterinar; dezinfectanţi
şi antiseptice; săpunuri şi detergenţi
medicinali şi dezinfectanţi; nămol pentru baie;
geluri lubrifiante de uz personal; scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă; articole
sanitare absorbante; scutece absorbante din
celuloză pentru animale de companie; scutece

absorbante din hârtie pentru animale de
companie; scutece de pânză pentru bebeluşi;
tampoane igienice de unică folosinţă pentru
incontinenţă; pansamente, bandaje şi plasturi
medicali; preparate şi articole dentare şi
produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor;
ape de gură pentru uz medical; preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic; sprayuri
de gură pentru uz medical; preparate şi
articole sanitare; preparate şi articole dentare;
alimente dietetice adaptate pentru copii;
alimente din lapte praf pentru bebeluşi;
băuturi pentru copii mici; lapte praf (alimente
pentru sugari); lapte praf pentru copii mici
(sugari); înlocuitori pentru laptele matern;
produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor; creme, geluri, balsamuri,
sprayuri, pudră, balsamuri, alifii şi unguente
cu efect terapeutic; ulei de peşte pentru
scopuri medicale; ulei din ficat de cod;
alimente pentru diabetici (produse speciale);
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei; fibre
dietetice; îndulcitori artificiali adaptaţi pentru
diabetici; îndulcitori dietetici de uz medical;
înlocuitori de zahăr pentru diabetici; pâine de
uz terapeutic îmbogăţită cu vitamine; pâine
pentru diabetici, adaptată în scopuri medicale;
pâine cu conţinut scăzut de sare de uz
medical; preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare; pilule pentru
slăbit; preparate alimentare dietetice de uz
medical; preparate cu amestec de vitamine;
produse dietetice de cofetărie adaptate pentru
scopuri medicale; produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical; produse de panificaţie pentru
diabetici; substituţi alimentari sub formă de
prafuri; suplimente antioxidante; suplimente
dietetice pentru consumul uman; suplimente
probiotice; zahăr de uz medical; zahăr dietetic
de uz medical; suplimente alimentare sub
formă de pudre, capsule sau tablete fabricate
din uleiuri, grăsimi şi fructe cu coajă lemnoasă
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prelucrate; băuturi pudră şi amestecuri de
băuturi destinate utilizării în regimuri
nutriţionale şi dietetice pentru sănătate;
băuturi gata preparate destinate utilizării în
regimuri nutriţionale şi dietetice pentru
sănătate; băuturi (suplimente dietetice);
băuturi dietetice de uz medical; băuturi pe
bază de vitamine; ceai medicinal; alimente
pentru copii mici; preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical; preparate dietetice
pentru copii; preparate folosite ca aditivi la
alimente pentru consum uman (medicinale);
nutraceutice utilizate ca supliment dietetic;
polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă; preparate multivitaminice;
produse neutraceutice de uz uman; suplimente
alimentare proteice; suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical;
suplimente nutritive.
11 Aparate pentru purificarea aerului
(purificatoare de aer).
29 Carne şi produse din carne, peşte şi
produse din peşte, icre, fructe de mare, păsări
şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; arahide
procesate; arahide preparate; batoane organice
pe bază de nuci şi seminţe; batoane pe bază de
nuci şi seminţe; ciuperci comestibile uscate;
ciuperci preparate; mâncăruri cu legume
preparate; mâncăruri gătite şi congelate
constând în principal din legume; seminţe
procesate, seminţe comestibile, seminţe
preparate, tahini (pastă de seminţe de susan);
snack fooduri; creveţi (cu excepţia celor vii);
chips-uri din creveţi; mâncăruri preparate
şi/sau congelate pe bază de legume; mâncăruri
preparate şi/sau congelate pe bază de carne;
frişcă, frişcă vegetală; supe şi baze de supă,
extracte din carne; produse lactate şi
înlocuitori; albumină pentru uz culinar; alge
comestibile preparate; alimente pe bază de
legume fermentate (kimchi); alginaţi pentru uz

culinar; alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne; aloe vera
preparată pentru consum uman; amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate şi
fructe cu coajă lemnoasă procesate;
amestecuri de fructe uscate; antreuri pe bază
de legume; batoane din tofu; batoane
alimentare pe bază de nuci; boabe de soia
conservate, de uz alimentar; boabe de soia
preparate; boabe de soia uscate; chips-uri;
extracte vegetale pentru alimente; falafel;
fasole conservată; fistic preparat; fulgi de
cartofi; lecitină pentru uz culinar; linte
(uscată); polen preparat pentru alimentaţie;
porumb dulce (conservat); produse din legume
preparate; produse din fructe uscate; sucuri de
legume pentru gătit; sucuri din fructe utilizate
la gătit; tocane (alimente); brânzeturi; băuturi
aromate pe bază de lapte; băuturi din lapte cu
conţinut de fructe; băuturi pe bază de iaurt;
băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază de
lapte de arahide; băuturi pe bază de lapte de
cocos; iaurt; lapte praf; shake-uri din lapte;
shake-uri pe bază de îngheţată; ouă şi produse
din ouă; amestecuri nutritive de băut pe bază
de proteine pentru utilizare ca înlocuitor de
masă; carne; carne preparată; carne proaspătă;
carne procesată; conserve de carne; înlocuitori
de carne; carne de pasăre; feluri de mâncare
preparate din carne; înlocuitori de carne pe
bază de legume; alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne;
mezeluri; fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase).
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; amestecuri de cafea; amestecuri
nutritive de băut pe bază de carbohidraţi
pentru utilizare ca înlocuitor de masă;
amestecuri de ceai; amestecuri pe bază de
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cacao; băuturi aromatizate cu ciocolată;
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată); băuturi din cacao gata
preparate şi băuturi pe bază de cacao; băuturi
gata preparate pe bază de cafea; băuturi pe
bază de cacao; băuturi pe bază de cafea;
băuturi pe bază de cafea cu conţinut de lapte;
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea; arome
de cafea; cappuccino; ciocolată; esenţe de
cafea; esenţe de ceai; esenţe de ciocolată;
batoane de cereale şi 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 pentru gustări conţinând un
amestec de cereale, nuci şi fructe uscate
(produse de cofetărie); gustări pe bază de
cereale; gustări pe bază de orez; gustări
preparate conţinând în principal cereale
expandate; gustări rapide preparate din grâu
integral; gustări rapide preparate din musli;
gustări tip prăjitură din orez; preparate din
cereale acoperite cu zahăr şi miere; preparate
din cereale care conţin tărâţe; produse din
cereale sub formă de batoane; prăjituri de
cereale pentru consum uman; dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată şi gumă de
mestecat; floricele de porumb; floricele de
porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde; popcorn aromat; porumb
caramelizat; serbeturi (produse de cofetărie);
produse de patiserie şi cofetărie, prăjituri, tarte
şi biscuiţi, prăjiturele, plăcinte; pâine;
tortillas; snacks-uri crocante; făină de grâu;
germeni de grâu pentru consum uman;
seminţe procesate, amidon şi produsele
acestora, preparate coapte şi drojdie; aluaturi
şi amestecuri din acestea; cereale; drojdie şi
agenţi de dospire; paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi găluşte; paste alimentare făinoase;
preparate alimentare pe bază de cereale;
preparate aromatice pentru produse de
patiserie; preparate aromatice pentru prăjituri;

alimente preparate din aluat; agenţi de
îngroşare pentru gătit; amestecuri pentru jeleu
d u l c e  d i n  b o a b e  d e  a d z u k i
(mizu-yokan-no-moto); amestecuri pentru
produse de brutărie; amidoane modificate
pentru uz alimentar (nu medical); amidon de
uz alimentar; praf de budincă; praf pentru
prăjituri; prăjituri; pateuri de foietaj; pateuri
(patiserie); paste alimentare (aluaturi);
compoziţii pentru clătite; preparate pentru
pregătirea blaturilor de pizza; preparate pentru
torturi; concentrate de pâine; cocă crocantă
preparată, pentru plăcinte; produse de
patiserie congelate; produse din aluat gata de
copt; produse pentru prepararea vafelor;
torturi; aluat; aluat congelat pentru prăjituri;
foi de plăcinte; cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale, amestecuri de cereale şi
fructe uscate, gustări pe bază de cereale,
alimente preparate din cereale, fulgi de
cereale, cereale expandate, cereale extrudate,
chipsuri din cereale, seminţe de cereale
procesate, făină din cereale, musli constand
predominant din cereale, batoane pentru
gustări continând un amestec de cereale, nuci
şi fructe uscate, biscuiţi preparaţi din cereale;
preparate din cereale care conţin tărâţe de
ovăz; zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole; zaharoză;
îndulcitori naturali; înlocuitori ai zahărului;
dextroză; fructoză; glazuri dulci şi umpluturi;
chipsuri de ciocolată; chipsuri de cofetărie
pentru copt; ciocolată pentru glazuri; creme pe
bază de cacao sub formă de produse
tartinabile; creme pe bază de ciocolată;
decoraţiuni din bomboane pentru prăjituri;
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie; decoraţiuni din ciocolată pentru
prăjituri; fondante (cofetărie); glazuri;
marţipan; umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie; umpluturi pe bază de
cafea; umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri şi plăcinte; înlocuitor de cremă;
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri şi
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plăcinte; zahăr glasat; praf de sirop de amidon
pentru alimente; sirop de agave (îndulcitor
natural); sirop de amidon pentru alimente;
sirop de arţar; sirop de ciocolată; sirop de
glucoză pentru utilizare în prepararea
alimentelor; sirop de porumb; sirop pentru
clătite; sirop pentru glazură; siropuri
aromatizate; siropuri de ciocolată pentru
prepararea băuturilor pe bază de ciocolată;
miere; gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi; sare, mirodenii, arome şi
condimente; sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) şi paste; arome alimentare;
aromatizanţi din plante pentru prepararea
băuturilor; arome de fructe, cu excepţia
esenţelor; arome naturale pentru îngheţate
(altele decât esenţele eterice sau uleiurile
esenţiale); arome şi condimente; arpagic
uscat; arpagic conservat; asmăţui conservat;
oţet de bere; boabe de piper; boia; arome
pentru băuturi, altele decât uleiurile esenţiale;
capere; clorură de sodiu pentru conservarea
alimentelor; concentrate vegetale folosite
pentru asezonare; condimente; condimente
alimentare; condimente aromate; condimente
de copt; creme congelate; conservanţi pentru
hrană animalelor (sare); esenţe de uz alimentar
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); curry
(condiment); curcumă pentru utilizare drept
condiment; cuişoare; ghimbir (mirodenii);
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă; glutamat pentru mâncare; granule
de sare pentru conservarea alimentelor; hrean
(condimente); ienibahar; ierburi uscate; lianţi
pentru cârnaţi; marinate; mirodenii
(condimente); mirodenii uscate; nucşoară;
oţet; piper; păstăi de vanilie; îndulcitori
constând din concentrate de fructe; produse
aromatice pentru băuturi (altele decât uleiurile
esenţiale); produse aromatice pentru alimente
(altele decât uleiurile esenţiale); produse
pentru frăgezit carne, de uz casnic; scorţişoară
(mirodenii); şofran utilizat ca mirodenie;
vanilină (înlocuitori de vanilie); vanilie

(arome); sare de ţelină; sosuri; sosuri
(condimente); maioneză; mâncăruri preparate
şi/sau congelate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; ape; băuturi
carbogazoase aromatizate; băuturi pe bază de
nuci şi de soia; sucuri; aperitive (băuturi) fără
alcool; apă carbogazoasă îmbogăţită cu
vitamine (băuturi); apă pe bază de orz şi
portocale; apă tonică; băuturi carbogazoase
nealcoolice din fructe; băuturi carbonatate
îngheţate; băuturi care conţin vitamine;
băuturi cu gheaţă pisată (băuturi parţial
îngheţate); băuturi cu guarana; băuturi din
aloe vera nealcoolice; băuturi din orez
integral, nefiind înlocuitori de lapte; băuturi
energizante; băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical); băuturi energizante care
conţin cafeină; băuturi izotonice; băuturi
izotonice (nu pentru uz medical); băuturi
nealcoolice care conţin sucuri de fructe;
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
legume; băuturi îmbogăţite cu nutrimente;
băuturi îmbogăţite cu proteine pentru sportivi;
baze nealcoolice pentru cocteiluri; băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine; băuturi
nealcoolice cu aromă de ceai; băuturi
nealcoolice din malţ; băuturi pentru sportivi;
băuturi răcoritoare necarbogazoase; băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea; băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai;
băuturi sport cu electroliţi; cidru fără alcool;
cocteiluri de fructe nealcoolice; cocteiluri fără
alcool; serbeturi din fructe (băuturi);
smoothies; sorbete sub formă de băuturi;
sorbeturi (băuturi); vinuri fără alcool; apă de
izvor; apă de masă; apă cu arome; apă gazoasă
(sifon); apă gazoasă (carbonatată); apă de
nucă de cocos ca băutură; apă minerală (care
nu este pentru uz medicinal); apă minerală
aromatizată; apă minerală carbogazoasă; apă
plată; apă potabilă; apă potabilă cu vitamine;
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apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal); apă îmbogăţită cu minerale
(băuturi); apă potabilă distilată; sifon; amestec
de sucuri de fructe; băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume; băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe;
băuturi cu aromă de fructe; băuturi de fructe;
băuturi din legume; concentrate de sucuri de
fructe; extracte din fructe fără alcool; băuturi
din fructe fără alcool; musturi; nectaruri de
fructe nealcoolice; siropuri de fructe; pastile
pentru băuturi gazoase; prafuri pentru
prepararea de băuturi; extracte din hamei
pentru fabricarea berii; extracte pentru
prepararea băuturilor; extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor;
siropuri pentru băuturi; siropuri pentru
prepararea băuturilor; sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice); înlocuitor de
bere; vin de orz (bere); bere din malţ; kvass
(băutură nealcoolică); bere fără alcool; băuturi
pe bază de soia, altele decât înlocuitori de
lapte; citronadă; sucuri de legume (băuturi);
sucuri de fructe utilizate ca băuturi; băutură
răcoritoare din ghimbir; bere de ghimbir; must
de struguri nefermentat; băuturi pe bază de
miere non-alcoolice; lapte de migdale
(băutură); extrase de hamei pentru prepararea
berii; apă de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01566
(151) 09/03/2017
(732) S.C. TRANSYLVANIA BEER

COMPANY S.R.L., Str. Dedradului
nr. 96E, Judeţul Mureş, 545300,
REGHIN ROMANIA 

(540)

Beyond the forest

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01567
(151) 09/03/2017
(732) S.C. INTERNATIONAL PAPER

BUSINESS S.R.L., Str. C.A.Rosetti
n r .  15A,  Jude ţu l  C l u j ,  ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

IPB superstore de papetărie

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:200103; 270501;

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

16 Hârtie, carton; 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate, strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau ale emisiunilor
de teleshopping, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01568
(151) 09/03/2017
(732) MAR-INA-PRODPREST S.R.L.,

Str. Saliste nr. 20, Judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

 (531) Clasificare Viena:190103; 190125;  

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

6 Huse metalice pentru protecţia
containerelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01569
(151) 09/03/2017
(732) S.C. VIVA CREDIT IFN S.A., Bdul.

Iancu de Hunedoara nr. 8, 011742,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIPLU AVANTAJ

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

36 Afaceri financiare, monetare, imobiliare,
servicii de creditare; împrumuturi; consultanţă
în domeniul financiar; transfer electronic de
fonduri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01570
(151) 09/03/2017
(732) VLAS VEACESLAV, Comuna

Ipoteşti, Judeţul Suceava, , SAT
IPOTEŞTI ROMANIA 

(540)

ecovillas, UN STIL DE VIATA, NU
DOAR O SIMPLA LOCUINTA

(591) Culori revendicate:berde, bleu, negru
  
(531) Clasificare Viena:050520; 070124;

150910; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; evaluări imobiliare; agenţii
imobiliare; management imobiliar.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii;
supervizarea construcţiei de clădiri; izolaţii
pentru clădiri; etanşarea clădirilor; informaţii
legate de construcţii; informaţii legate de
reparaţii; demolarea clădirilor; instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire; zidărie.
40 Prelucrarea materialelor; producerea de
energie; producerea de energie termică.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; consultanţă
în domeniul economisirii de energie;
consultanţe arhitecturale în domeniul
imobiliar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01571
(151) 09/03/2017
(732) MARKETING ADVISERS S.R.L.,

Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Etaj
3, Biroul nr. 37, Sector 2, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, Str. Nicolae
Racota nr. 4, bl. 69, ap. 32, sector 1
Bucureşti

(540)

aHa!

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

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

9 Computere; software înregistrat pentru
computer (program); programe de operare
pentru calculatoare; programe (jocuri pentru
computer); programe pentru computer
(software descărcabil); hardware pentru
computere; fişiere cu muzică descărcabile;
fişiere de imagine descărcabile; agende
electronice;  publica ţ i i  e lectronice
descărcabile; cititoare de cărţi electronice;
aparate de telefon.
16 Hârtie, carton; fotografii; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); cărţi, semne de cărţi,
semne de cataloage, cărţi de desen, cărţi de
scris sau colorat, broşuri, reviste, publicaţii
periodice, postere, tipărituri, publicaţii

tipărite, coperte, felicitări, reprezentări şi
reproduceri grafice, panouri publicitare din
hârtie sau carton.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii, inclusiv transmisia de
fişiere digitale şi transmisia de felicitări
on-line.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de jocuri
furnizate on-line de la o reţea computerizată;
servicii de bibliotecă mobilă; publicarea de
cărţi, inclusiv publicarea de cărţi şi jurnale
electronice on-line, reviste, publicaţii on-line,
furnizarea de publicaţii electronice
nedescarcabile, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; scrierea, publicarea
şi compunerea textelor, altele decât textele
publicitare; înregistrare video, editarea,
închirierea casetelor video; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; furnizarea de muzică online
nedescarcabilă; funizarea de jocuri online,
nedescărcabile.
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, inclusiv,
dar fără limitare la, închirierea sălilor de
şedinţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01572
(151) 09/03/2017
(732) S.C. LIDAS S.R.L., Judeţul Tulcea, ,

SAT MINERI ROMANIA 
(540)

DIET TODAY

(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01581
(151) 09/03/2017
(732) M I E R L E A  C A T A L I N

ALEXANDRU, Str. Vlad Ţepeş nr.
17, ap. 5, jud. Braşov, 500030,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

KRONSTADT BIKERS MC BRASOV
  
(531) Clasificare Viena:070101; 230125;

240912; 240916; 270501;  

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

41 Servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01584
(151) 09/03/2017
(732) ASOCIATIA NIŞTE OAMENI, Str.

Zorilor nr. 34, jud. Cluj, , DEZMIR
ROMANIA 

(540)

Sfera Donatorilor din Transilvania -
Reţea de bine facere

  
(531) Clasificare Viena:011301; 011315;

260116; 270112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01557
(151) 09/03/2017
(732) S.C. EURO COMPACT ART

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 290,
Complex Studenţesc Regie, Cantina
R2 Subsol, Biroul S41, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CELERE Ristorante

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
roz, albastru, verde, turcoise, galben,
gri, kaki, maro închis, maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:020111; 020123;

110103; 250721; 260114; 260116;
260118; 270501; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01558
(151) 09/03/2017
(732) S.C. EURO COMPACT ART

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 290,
Complex Studenţesc Regie, Cantina
R2 Subsol, Biroul S41, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONE Life Events

(591) Culori revendicate:mov, negru
  
(531) Clasificare Viena:261103; 261108;

270501; 270506; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01559
(151) 09/03/2017
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul

Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
BUCUREŞTI 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)

PATTÉ

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01560
(151) 09/03/2017
(732) S.C. STORIA BOOKS S.R.L., Str.

Ştefan Mihăileanu nr. 28A, ap. 1,
camera 1, sector 2, , BUCUREŞTI
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)

S STORIA BOOKS
  

(531) Clasificare Viena:261301; 270508;
270511; 270521;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare şi editare de
cărţi, de materiale tipărite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01561
(151) 09/03/2017
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., B-dul. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CUVÉE DELUXE ROSE
EXTRA-SEC

(591) Culori revendicate:roz, grena, auriu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:070101; 090110;

250119; 260418; 270501; 270502;
290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01562
(151) 09/03/2017
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞCOALA PE MOBIL by vodafone

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

  
(531) Clasificare Viena:100315; 160111;

260101; 260104; 260116; 270501;
290115;  

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare).

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01564
(151) 09/03/2017
(732) S.C. OOPY ARHITECTURA

S.R.L., Str. Corneliu Popeia nr. 4,
sector 5, 051802, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OOPY ideas build evolution

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270315;

270501; 270525; 290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 09.03.2017

(210) M 2017 01576
(151) 09/03/2017
(732) S.C. CLIENT CENTRIC S.R.L., Str.

General Nicolae Haralambie nr. 27,
camera 1, sector 4,BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TheMarketeers.ro

(591) Culori revendicate:mov, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01577
(151) 09/03/2017
(732) BGP PRODUCTS S.R.L., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, parter,
Camera OB-AT19, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LACTECON

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice pe bază
de lactuloză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01578
(151) 09/03/2017
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
CÂND MAMA NU-I ACASĂ

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet
("internet chatrooms").
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01579
(151) 09/03/2017
(732) NICULAE GABRIEL, Str. Răcari nr.

10A, bl. 42, sc. 2, ap. 54, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ONCONOVICAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Remedii pentru medicina umană; remedii
naturale şi farmaceutice; suplimente
alimentare; suplimente alimentare medicinale;
suplimente alimentare şi preparate dietetice;
compuşi pentru tratarea cancerului; preparate
biologice pentru tratarea cancerului; preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului;
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului; preparate şi substanţe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului;
preparate şi substanţe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului; medicamente pe bază
de plante; preparate din plante de uz medical;
extracte din plante de uz medical; compoziţii
din plante medicinale de uz medical; extracte
din plante şi din ierburi de uz medical;
suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01549
(151) 09/03/2017
(732) E M I R A T E S  A G R O

INVESTMENTS S.R.L., Str. Vasile
Lupu nr.2B, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EMAGRO EMIRATES AGRO
INVESTMENTS S.R.L.

(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru
 
(531) Clasificare Viena:050313; 050702;

270501; 290112;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01550
(151) 09/03/2017
(732) Z A P A R T A N

EUGENIA-VICTORIA, Str. Mihail
Eminescu nr.16, com. Dumbravita,
jud. Timiş, , sat DUMBRAVITA
ROMANIA 

(540)

ditto

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020901;

270302; 270501;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01555
(151) 09/03/2017
(732) Zimbilschi-Dobre Andrei-Cristian,

Str. Agatha Barsescu nr.13, bl.V10,
sc.3, at.8, ap.89, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
YouMeet

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01554
(151) 09/03/2017
(732) SOSA ANDREI MANUEL,

Str.Corvinilor nr.5, et.5, ap.14,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SOSA RALUCA, Str. Oboga
nr.155A, ap.51, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PÂINE şi VIN ÎMPARTE. ÎMPREUNĂ

 (531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
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(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 01552
(151) 09/03/2017
(732) S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L.,

Com. Vadeni T ,161, Prcela 1086/1,
Jud. BRĂILA, , BRĂILA ROMANIA

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

(540)
NUTRI FISH

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01551
(151) 09/03/2017
(732) S.C. OLX ONLINE SERVICES

S.R.L., Str. Învingătorilor nr.24,
VICTORY BUSINESS CENTER,
BIROUL 1, CAMERA 2, et.5, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Storis .ro - Casă găseşti!

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care functionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01553
(151) 09/03/2017
(732) S.C. ROF DISTRIBUTION S.R.L.,

Str. 1 Decembrie 1918 nr.15, spaţiile
2-4, jud.COVASNA, , COVASNA
ROMANIA 

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

(540)

Donata

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

  
(531) Clasificare Viena:180119; 270501;

270511; 290114;  

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

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

întreaga listă de produseincluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; 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 învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produseincluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produseincluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
serviciiincluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01556
(151) 09/03/2017
(732) S.C. MEV SOFTWARE S.R.L., Str.

Anghel Saligny nr.2, ap.3, jud. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MEVORO develop IT right

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:150701; 241725;

270315; 270501; 290112;  

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

9 Software mobil, programe.
42 Creare de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01573
(151) 09/03/2017
(732) S.C. ORGANIC CATERING FOOD

S.R.L., Str. Al. I. Cuza nr. 3bis, jud.
Ilfov, , COMUNA TUNARI
ROMANIA 

(540)

RESTAURANT TYN LEBANESE by
zaitoone

  

(531) Clasificare Viena:051325; 250113;
270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01574
(151) 09/03/2017
(732) THE LUXURY STUDIO BY VERY

INN S.R.L., Str. Trandafirilor nr. 78,
parter, jud. Ilfov, , COMUNA
CORNETU ROMANIA 

(540)

MIA FASHION OUTLET

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01575
(151) 09/03/2017
(732) WTS GUARD CONCEPT S.R.L.,

Str. Răsăritului nr. 19L, jud. Ilfov, ,
COMUNA CORNETU ROMANIA 

(540)

WTS GUARD CONCEPT

  (531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270511;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 00995, publicat în data 24.02.2017, dintr-o eroare
materială a fost omis al doilea solicitant: GUANGZHOU HAVIT INDUSTRIAL CO., LTD.,
Room 1305-1307 Poly World Trade Center, Block C, Unit 2, No. 1000 Xingang Dong
Road,Haizu District Guangzhou, China.
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