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Cereri Mărci publicate în 18/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07897 11/12/2017 Mihai Urma ATV RIDERS ROMANIA

2 M 2017 07964 11/12/2017 SC CITY DENT SRL city center dental clinique &
orthodontics

3 M 2017 07971 10/12/2017 SC HG MEDICAL GL SRL FORTA URSULUI

4 M 2017 07972 11/12/2017 SC GALAXY DESIGN SRL PROMER

5 M 2017 07973 11/12/2017 SC GALAXY DESIGN SRL CREATIVITY MADE VISIBLE

6 M 2017 07974 11/12/2017 ROTACTIC SECURITY S.R.L.-D. ROTACTIC SECURITY

7 M 2017 07975 11/12/2017 SC SAPTE SPICE SA 7 SPICE ... mai mult decât
morărit

8 M 2017 07976 11/12/2017 ZAHARIA COM S.R.L. PREGOSP

9 M 2017 07977 11/12/2017 S.C. AMBART AMBART

10 M 2017 07978 11/12/2017 S.C. SCAT SISTEM S.R.L. NORTON POWER

11 M 2017 07979 11/12/2017 S.C. AMBART Let's sing a song

12 M 2017 07980 11/12/2017 S.C. AMBART Ambalaje cu personalitate

13 M 2017 07981 11/12/2017 SMART TOUR SRL smartflytour Travel agency.

14 M 2017 07982 11/12/2017 GRUPUL MEDIA CAMINA SRL SARBATORI CU CANTECE
ROMANTICE

15 M 2017 07983 11/12/2017 MOISII GABRIEL SAFE EXCHANGE & AMANET
LA SIGUR

16 M 2017 07984 11/12/2017 S.C. MATTEO GRUP S.R.L. LOSTERIA

17 M 2017 07985 11/12/2017 SC VERICOM 2001 SRL GRĂTĂREL VERICOM

18 M 2017 07986 11/12/2017 S.C. VILLE BUDUREASCA -
S.R.L.

BUDUREASCA VINOTECA
EXCLUSIVE

19 M 2017 07987 11/12/2017 S.C. WSG THOR PROTECT
S.R.L.

WSG

20 M 2017 07988 11/12/2017 SC ALCOVIN SRL HERCINICA

21 M 2017 07989 11/12/2017 BENADO TRADE SRL NN NAN-NET SHOP

22 M 2017 07990 11/12/2017 S.C. ANTARES GAS SRL Antares Gas

23 M 2017 07991 11/12/2017 Doru Simovici VIRTUAL EXPO CENTRE
- CENTRUL DE EXPOZITII
VIRTUALE

24 M 2017 07992 11/12/2017 Cristina Florina Agrapine
Gabriel Nicolae Agrapine

NIA'A CRAFT BOUTIQUE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 07993 11/12/2017 GIULIANO PILATI NEW-TON TONER LASER

CARTRIDGE

26 M 2017 07994 11/12/2017 DORU SIMOVICI VIRTUAL EXPO CENTRE
- CENTRUL DE EXPOZITII
VIRTUALE

27 M 2017 07995 11/12/2017 AIDA MOMENTS SRL JOY Moments

28 M 2017 07996 11/12/2017 VALENTIN PUSCASU Kdeco Cadouri & decoratiuni
naturale

29 M 2017 07997 11/12/2017 DAYMOND PROCONECT SRL Daymond nails PROFESIONAL
COSMETICS

30 M 2017 07998 11/12/2017 SC ARC GLOBAL NETWORK
SRL

Despacito

31 M 2017 07999 11/12/2017 INFOLAB NET SOLUTIONS
SRL

COMPATIBILITATE

32 M 2017 08000 11/12/2017 ANA-ELENA NICOLESCU Parenting PR

33 M 2017 08001 11/12/2017 ANA-ELENA NICOLESCU Digital Parents TALKS

34 M 2017 08002 11/12/2017 Walmark, a.s. wavita Trăieşte sănătos

35 M 2017 08003 11/12/2017 Walmark, a.s. wavita Trăieşte sănătos

36 M 2017 08004 11/12/2017 ROBERT-LEONARD NOANĂ BLAH BLAH GANG

37 M 2017 08005 11/12/2017 CONSILIUL CONCURENTEI MONITORUL PREŢURILOR
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(210) M 2017 07897
(151) 11/12/2017
(732) Mihai Urma, STR. BABA NOVAC

NR. 15, ET. 4, AP. 39, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500333,
ROMANIA

(540)

ATV RIDERS ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 01.17.11; 01.17.25;
02.01.30; 06.01.02; 06.01.07; 18.01.14;
02.01.16

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 07964
(151) 11/12/2017
(732) SC CITY DENT SRL, STR.

DOBROGEANU GHEREA NR. 4,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(540)

city center dental
clinique & orthodontics

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.14; 27.05.22

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2017 07971
(151) 10/12/2017
(732) SC HG MEDICAL GL SRL, STR.

SATURN NR. 2, CAMERA 2, BL.
B1, SC. 5, ET. 2, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)
FORTA URSULUI

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esențiale,
cosmetice nemedicinale, loțiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților.
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2017 07972
(151) 11/12/2017
(732) SC GALAXY DESIGN SRL, STR.

SARMISEGETUZA, NR. 9, BL.
Z1, ET. 5, AP. 31, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

PROMER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.13.25; 26.11.13; 26.03.23

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(511) Produse și/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, material didactic și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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.

───────

(210) M 2017 07973
(151) 11/12/2017
(732) SC GALAXY DESIGN SRL, STR.

SARMISEGETUZA, NR. 9, BL.
Z1, ET. 5, AP. 31, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
CREATIVITY MADE VISIBLE

(511) Produse și/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, material didactic și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
38. Telecomunicații.
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.

───────
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(210) M 2017 07974
(151) 11/12/2017
(732) ROTACTIC SECURITY S.R.L.-

D., STR. PRINCIPALĂ NR. 424,
COM. BUDILA, JUD. BRAŞOV, SAT
BUDILA, ROMANIA

(540)
ROTACTIC SECURITY

(511) Produse și/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 07975
(151) 11/12/2017
(732) SC SAPTE SPICE SA, STR.

TIMIŞ NR. 22, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA

(540)

7 SPICE ... mai
mult decât morărit

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
25.01.19; 05.03.04; 05.03.13

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

clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2017 07976
(151) 11/12/2017
(732) ZAHARIA COM S.R.L., STR.

STRAUBING NR. 209, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PREGOSP

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.15; 02.01.23; 14.09.01;
14.09.02; 19.01.04

(591) Culori revendicate:verde, galben, crem,
gri, maro, roşu, portocaliu, albastru

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, minereuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 funcţionează 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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07977
(151) 11/12/2017
(732) S.C. AMBART, STR. ORĂŞTIE

NR. 10 DEPOZIT 24, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

AMBART

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile , materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, minereuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi 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 (neincluse
în alte clase), caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau material plastic(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse 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 in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (de ambalare din material textil), materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice), materiale textile fibroase
brute (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07978
(151) 11/12/2017
(732) S.C. SCAT SISTEM S.R.L., B-DUL

ALEXANDRU OBREGIA NR. 35,
BL. 35 A, SC. A, AP. 35, SECT. 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NORTON POWER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.04; 26.11.13; 26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru

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

7.  Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 funcţionează 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).
37.  Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07979
(151) 11/12/2017
(732) S.C. AMBART, STR. ORĂŞTIE

NR. 10 DEPOZIT 24, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Let's sing a song

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras, (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton şi, 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 produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse 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, lâna metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan
şi faianţă, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci de ambalare din material textil, materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice), materiale textile fibroase
brute, (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07980
(151) 11/12/2017
(732) S.C. AMBART, STR. ORĂŞTIE

NR. 10 DEPOZIT 24, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Ambalaje cu personalitate

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice

transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras, (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton şi, 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 produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse 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, lâna metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan
şi faianţă, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci de ambalare din material textil, materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice), materiale textile fibroase
brute, (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07981
(151) 11/12/2017
(732) SMART TOUR SRL, ALEEA

LUNCSOARA NR. 10, PARTER,
AP. 06, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

smartflytour Travel agency.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 18.05.03

(591) Culori revendicate:fucsia (Pantone 214
C); negru (Pantone pro.black C)

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07982
(151) 11/12/2017
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA SRL,

BD-UL FICUSULUI NR. 44A,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SARBATORI CU

CANTECE ROMANTICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi, 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, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

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

───────

(210) M 2017 07983
(151) 11/12/2017
(732) MOISII GABRIEL, STR. G-RAL

HENRI MATHIAS BERTHELOT NR.
10, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SAFE EXCHANGE &
AMANET LA SIGUR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.04.18

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2017 07984
(151) 11/12/2017
(732) S.C. MATTEO GRUP S.R.L., STR.

ANASTASIE PANU NR. 36, BL.
A16, SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LOSTERIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2017 07985
(151) 11/12/2017
(732) SC VERICOM 2001 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
25-29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
GRĂTĂREL VERICOM

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne.

───────

(210) M 2017 07986
(151) 11/12/2017
(732) S.C. VILLE BUDUREASCA -

S.R.L., COMUNA GURA VADULUI
NR. 472, JUDEȚUL PRAHOVA,
COMUNA GURA VADULUI,
107300, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
DUL. REPUBLICII, BL. 46, SC. C,
AP. 35, JUD. NEAMŢ, ROMAN,
611127

(540)
BUDUREASCA

VINOTECA EXCLUSIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2017 07987
(151) 11/12/2017
(732) S.C. WSG THOR PROTECT S.R.L.,

STR. ULPIA TRAIANA NR. 15,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
ROMANIA

(540)

WSG

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.11.12;
26.11.22; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX E81212)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07988
(151) 11/12/2017
(732) SC ALCOVIN SRL , STR.

VITICULTORI NR. 2, JUDEŢUL
TULCEA, MĂCIN, ROMANIA

(540)
HERCINICA

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Măcin.

───────
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(210) M 2017 07989
(151) 11/12/2017
(732) BENADO TRADE SRL, STR.

GAVRIIL MUSICESCU NR. 5, BL.
7A, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

NN NAN-NET SHOP

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
MIXING BLACK # 322c24), roz
(PANTONE RHODAMINE RED #
e50f9f)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07990
(151) 11/12/2017
(732) S.C. ANTARES GAS SRL, ALEEA

MONUMENTULUI NR. 1, ET. 1,
COMUNA SELIMBAR, JUDEȚUL
SIBIU, SAT SELIMBAR, ROMANIA

(540)

Antares Gas

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu butelii de aragaz și
combustibil.
39. Servicii de îmbuteliere și distribuție a
buteliilor de aragaz (transport), servicii de
distribuție combustibili (transport).

───────

(210) M 2017 07991
(151) 11/12/2017
(732) Doru Simovici, B-DUL UNIRII NR.

15, SC. B, AP. 9, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, 600192, ROMANIA

(540)
VIRTUAL EXPO

CENTRE - CENTRUL DE
EXPOZITII VIRTUALE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2017 07992
(151) 11/12/2017
(732) Cristina Florina Agrapine, STR.

AUREL VLAICU NR. 3, AP. 3,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Gabriel Nicolae Agrapine, STR.
AUREL VLAICU NR. 3, AP. 3,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NIA'A CRAFT BOUTIQUE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2017 07993
(151) 11/12/2017
(732) GIULIANO PILATI, JUDEŢUL

TIMIŞ, NR. 380, SAT
BECICHERECU MIC, ROMANIA

(540)

NEW-TON TONER
LASER CARTRIDGE

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.03.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.14

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

2. Cartuşe cu toner, umplute, pentru imprimante.
16. Produse de imprimerie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a cartuşelor
de imprimante (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2017 07994
(151) 11/12/2017
(732) DORU SIMOVICI, BD. UNIRII NR.

15, SC. B, AP. 9, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600192, ROMANIA

(540)
VIRTUAL EXPO

CENTRE - CENTRUL DE
EXPOZITII VIRTUALE

(511) Produse și/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 07995
(151) 11/12/2017
(732) AIDA MOMENTS SRL, DRM.

PADUREA PUSNICU NR. 141A, BL.
RU36, SC. B, ET. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014042, ROMANIA

(540)

JOY Moments

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10

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

41. Divertisment, activităţi sportive și culturale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente sportive, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente de divertisment
cosplay, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv.
44. Aranjamentul florilor, închiriere de flori.
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45. Servicii de planificarea și organizarea
ceremoniilor de nuntă, gestiunea de liste cu
cadouri de nuntă pentru a fi selectate de către
terți, design de grădină și peisagistic (design
peisagistic).

───────

(210) M 2017 07996
(151) 11/12/2017
(732) VALENTIN PUSCASU, STR.

TURTURELELOR NR. 11B, BL.
B, ET. 6, AP. B603, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Kdeco Cadouri &
decoratiuni naturale

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 19.03.01;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
31. Aranjamente şi decoraţiuni din flori uscate,
naturale şi proaspete.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07997
(151) 11/12/2017
(732) DAYMOND PROCONECT SRL,

STR. BALOTEŞTI NR. 111B,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110328, ROMANIA

(540)

Daymond nails
PROFESIONAL COSMETICS

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
3. Cremă cosmetică pentru piele, cremă
cosmetică pentru mâini, gel pentru unghii,
preparate pentru îndepărtarea gelului de
unghii, produse pentru întărirea unghiilor,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), produse de
îndepărtare a lacului de unghii, produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, farduri,
farduri cosmetice, farduri pentru pleoape, farduri
de sprâncene, farduri pentru ochi, farduri de
obraz, farduri cosmetice pentru ochi, produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
farduri pentru truse de machiaj, farduri pentru
obraz și buze, farduri cosmetice pentru pleoape,
farduri de pleoape sub formă de creioane și
pudră, unghii false, unghii false de uz cosmetic,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, unghii false
pentru degetele de la picioare, adezivi pentru
fixarea genelor false, gene false, adezivi pentru
fixarea genelor false.
8. Accesorii (seturi) pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
pile de unghii pentru manichiură, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, freză electrică pentru
unghii.
18. Genţi pentru farduri vândute goale.
21. Aplicatoare pentru farduri de ochi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
41. Cursuri de cosmetică (instruire).
44. Servicii de cosmetică, îngrijire cosmetică
pentru persoane, manichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de manichiură.

───────

(210) M 2017 07998
(151) 11/12/2017
(732) SC ARC GLOBAL NETWORK

SRL, STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 20-22, BL. 11/1,
SC. 1, ETAJ 2, AP. 11, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Despacito

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2017 07999
(151) 11/12/2017
(732) INFOLAB NET SOLUTIONS

SRL, STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 19,
MANSARDĂ, AP. 6, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
COMPATIBILITATE

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

35. Publicitate, închirierea spaţiilor publicitare,
publicitate online pe o reţea de computere.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmisia asistată de computer a mesajelor

şi imaginilor, comunicare prin terminale de
computere.
41. Informaţii despre posibilităţi de amuzament,
furnizarea servicilor de amuzament, servicii
de amuzament, servicii de desktop
publishing, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 08000
(151) 11/12/2017
(732) ANA-ELENA NICOLESCU, STR.

SERGENT MAJOR CARA ANGHEL
NR. 10, BL. C5, SC. 1, ET. 5, AP.
22, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Parenting PR

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul relaţiilor
publice, consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicităţii, consultanţă
în afaceri privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind marketingul strategic, consultanţă
privind organizarea de campanii promoţionale
în afaceri, consultanţă privind publicitatea
în presă, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin bloguri, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de prezentări în scop comercial, prezentare
de bunuri şi servicii, cordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
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organizare de expoziţii cu scop comercial
sau antreprenorial, furnizare de consultanţă în
marketing în domeniul mediilor sociale, servicii
de consultanţă în domeniul marketingului pe
internet, intermediere de contracte pentru terţi,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă şi să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianţi, administrare în materie de activităţi
de marketing, asistenţă în afaceri, organizare
de întâlniri de afaceri comerciale, servicii de
consiliere, consultanţă şi informare în afaceri,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
analiza tendinţelor de marketing, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii de afaceri în domeniul mediilor sociale,
pregatire de rapoarte şi studii de piaţă.

───────

(210) M 2017 08001
(151) 11/12/2017
(732) ANA-ELENA NICOLESCU, STR.

SERGENT MAJOR CARA ANGHEL
NR. 10, BL. C5, SC. 1, ET. 5, AP.
22, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Digital Parents TALKS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de publicare on-
line, servicii de scriere pentru bloguri, cursuri
de blogging, instruire în domeniul scrierii şi
administrării de bloguri, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de

date sau prin internet, publicare de documente
în materie de pregătire profesională şi probleme
sociale, publicare multimedia a jurnalelor, servicii
de consultanţă cu privire la publicarea de
texte scrise, organizare de ateliere de lucru
şi seminarii despre cunoaşterea de sine,
organizare de conferinţe cu scopuri educative,
organizare de demonstraţii în scop de instruire,
organizare de seminarii şi conferinţe, organizare
şi coordonare de prelegeri, ateliere de formare,
coaching personal (formare), coordonare de
evenimente educative, organizare şi coordonare
de grupuri de discuţii educative, nu online,
organizare şi coordonare de seminarii în grupuri
restrânse.

───────

(210) M 2017 08002
(151) 11/12/2017
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

wavita Trăieşte sănătos

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
35. Publicitate în legătură cu preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, administrare de afaceri în
domeniul serviciilor de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru produse de îngrijire a
sănătăţii, produse pentru toaletă, suplimente
alimentare, răcoritoare, medicamente şi
produse farmaceutice, administrarea afacerilor,
servicii de funcţii administrative, administrare
comercială a drepturilor de licenţa pentru
bunurile şi serviciile terţilor, administrare
comercial sub forma comunicării de marketing
indirect prin intermediul reţelelor de socializare
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on-line, blogurilor online, de asemenea prin
intermediul oricăror alte reţele electronice de
comunicare indirectă, informaţii şi asistenţă
comerciale pentru consumatori, studii de piaţa,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor, informaţii pentru afaceri, servicii de
relaţii cu publicul, prezentare de firme pe
internet şi în alte medii, prezentare de firme
investitorilor (relaţii cu investitorii), prezentare
de firme aplicanţilor pentru locuri de muncă,
şi pe internet, organizare şi coordonare de,
evenimente publicitare, de prezentări de firme şi
de evenimente de recrutare, inclusiv pe internet,
planificare şi proiectare de strategii publicitare,
de prezentări de firme şi de iniţiative de recrutare,
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi de promovare, publicarea
şi servicii de redactare de texte publicitare,
publicitate de televiziune, radio şi internet, creare
şi distribuirea de anunţuri publicitare, ambele
sub formă de anunţuri pentru locuri de muncă
şi crearea unei identităţi corporative pentru
firmele din media, proiectare, intermediere
şi coordonare de prezentări pentru târguri
comerciale, dezvoltare şi elaborare de concepte
de publicitate şi de promovare a vânzărilor,
cercetare de piaţă care oferă pe internet
informaţii pentru firme şi marketing, coordonare
de evenimente de informare cu privire la
probleme de afaceri profesionale în domeniul
sănătăţii, negocierea de contracte comerciale
cu farmacii, angrosişti, farmacii, cooperative,
furnizori de servicii medicale şi de îngrijire,
case de îngrijire pentru persoanele în vârstă
şi casele de îngrijire medicală, contabilitate,
în special contabilitate cu privire la solicitarea
sănătăţii publice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea
tratamentului şi gestionării bolilor care afectează
sănătatea şi gestionării bolilor menţionate,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare şi
sanitare si produse medicale, servicii online
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicalr, furnizarea unui ghid de
publicitate online care poate fi căutat în domeniul
produselor farmaceutice şi medicale.

───────

(210) M 2017 08003
(151) 11/12/2017
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

wavita Trăieşte sănătos

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
igiena orală, articole de parfumerie şi odorizante
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, uleiuri esenţiale
şi extracte aromatice, articole de parfumerie şi
odorizante, cosmetice, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, uleiuri pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, şerveţele impregnate
pentu uz cosmetic, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, preparate cosmetice pentru
slăbire, produse de toaletă nemedicinale,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
uz personal, preparate cosmetice care ajută la
slăbit, uleiuri pentru parfumuri şi esenţe, uleiuri
eterice, aromatizanţi (uleiuri esenţiale), uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri naturale de
curăţare, uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri eterice, esenţe eterice, deodorante
şi antiperspirante, farduri, săpunuri şi geluri,
preparate pentru baie, produse pentru epilare
şi bărbierit, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate şi tratamente pentru păr, cosmetice nu
medicale.
5. Produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
siropuri medicinale, extracte din plante
medicinale, preparate cu vitamine, minerale
şi produse multiminerale, infuzii de plante,
ierburi medicinale, substanţe dietetice de uz
medical, ape minerale şi băuturi dietetice de
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uz medical, aditivi alimentari de uz medical,
preparate sau hrană din proteine în scopuri
medicale, balsamuri, creme şi unguente de
uz medical, preparate chimice de uz medical,
uleiuri medicinale, grăsimi de uz medical,
plasturi, materiale pentru pansamente, benzi
adezive pentru uz medical, săruri medicinale,
tincturi de uz medical, extracte din plante
medicinale sau siropuri, concentrate cu proteine
ca suplimente nutritive pentru alimente, drojdie
de uz farmaceutic, suplimente alimentare cu
excepţia celor pentru scopuri medicinale şi care
contin substanţe de origine animală, suplimente
alimentare, cu excepţia celor terapeutice şi care
conţin substanţe de origine vegetală, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, pansamente,
bandaje şi plasturi medicali, dezinfectanţi şi
antiseptice, deodorante şi purificatoare de aer,
produse medicinale pentru igienă feminină,
produse şi articole medicinale pentru igienă,
preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi articole dentare, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare
pe bază de albumină, antioxidanţi, băuturi
(suplimente dietetice), suplimente dietetice şi
nutritive, suplimente dietetice pentru consumul
uman, alimente dietetice de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de laptişor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de enzime, preparate multivitaminice, alimente
pentru diabetici (produse special), suplimente
alimentare proteice, preparate cu amestec de
vitamine, suplimente vitaminice şi minerale,
fibre dietetice, suplimente dietetice pentru
copii mici, produse dietetice de cofetărie
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice pentru bebeluşi, alimente dietetice
adaptate pentru copii, apă de gură pentru uz
medical, ape de gură de uz medical, articole
absorbante pentru igienă personală, preparate
pentru neutralizarea mirosurilor, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, articole sanitare
absorbante, tampoane pentru persoanele
care suferă de incontinenţă, preparate de
diagnosticare, remedii naturale şi farmaceutice,
preparate pentru baie de uz medical, săruri
de baie cu apă minerală, săruri de uz
medical pentru baie, ape minerale pentru uz
medicinal, brăţări antireumatismale, brăţări de
uz medical, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate cu oligoelemente
pentru consum uman şi animal, şerveţele
impregnate cu medicamente, plasturi, materiale
pentru pansamente, plasturi cu medicament,

pansamente de uz medical, benzi pentru venele
varicoase, vată hidrofilă, tampoane de uz
medical, tampoane impregnate cu substanţe
medicamentoase, medicamente be bază de
plante, băuturi pe bază de plante, de uz
medicinal, compoziţii din plante medicinale
de uz medical, ceai medicinal, tablete de
uz farmaceutic, creme farmaceutice, preparate
farmaceutice, loţiuni de piele medicinale,
alifii medicinale, creme de uz medical,
pentru îngrijirea pielii, creme pentru stimularea
orgasmului, creme pentru ameliorarea durerii,
creme pentru mâini de uz medical, poţiuni
medicinale, spray de gură medicinal, preparate
oftalmologice, cataplasme, gumă de mestecat
de uz medical, produse absorbante pentru igiena
personală.
10. Îmbrăcăminte sanitară, aparate şi
instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi
veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
dispozitive medicale pentru eliminarea sau
ameliorarea flatulenţei şi a balonării în tractul
digestiv, dispozitive medicale care au ca
efect fuziunea bulelor de gaze şi, astfel,
o mai uşoară absorbţie sau eliminare a
bulelor de gaz din tractul digestiv, dispozitive
medicale cu efecte anti-spumare, dispozitive
medicale pentru tratarea flatulenţei în tractul
digestiv, pămătufuri pentru curăţarea cavităţilor
corpului, bandaje ortopedice pentru articulaţii,
centuri pentru uz ortopedic, aparate de
masaj, echipament de fizioterapie şi de
recuperare, dispozitive pentru protecţia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire şi suzete,
dispozitive contraceptive, aparate de imagistică
medicală, echipament chirurgical şi de tratare
a rănilor, măşti şi echipament pentru respiraţie
artificială, îmbrăcăminte medicală, protetică
şi implanturi artificiale, organe artificiale şi
implanturi, dispozitive auditive, proteze dentare,
instrumente ajutătoare ortopedice şi pentru
mobilitate.

───────
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(210) M 2017 08004
(151) 11/12/2017
(732) ROBERT-LEONARD NOANĂ,

STR. MATEI BASARAB NR. 3, BL.
C2, ET. 4, AP. 22, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

BLAH BLAH GANG

(531) Clasificare Viena: 04.05.05; 04.05.21;
24.09.02; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive și echipament de
sport, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive și echipament de sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării și jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării și jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie și rechizite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie
și rechizite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți, ghiozdane, rucsacuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
ghiozdane, rucsacuri, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul de articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,

articole sportive, echipament de sport, jocuri,
jucării, articole de papetărie, genți, rucsacuri,
ghiozdane, rechizite, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, organizarea de expoziții
și târguri în scopuri comerciale și publicitate,
promovarea produselor pentru terți, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare.

───────

(210) M 2017 08005
(151) 11/12/2017
(732) CONSILIUL CONCURENTEI, P-ŢA.

PRESEI LIBERE, NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013701, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 24.07.23;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7687C), roşu (Pantone 7427C), galben
(Pantone 116C), gri

MONITORUL PREŢURILOR

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

41. Servicii de publicare on-line cu privire 
laevoluţia preţurilor şi sprijinirea reglării pieţei 
prinstimularea liberei concurenţe.

                         ───────


