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Cereri M|rci publicate în data de 17/01/2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00059 10/01/2017 S.C. DATA SYSTEMS

SOLUTIONS S.R.L.
DSS DATA SYSTEMS
SOLUTIONS

2 M 2017 00095 10/01/2017 PANAIT GIORGIU TOADER mayie

3 M 2017 00096 10/01/2017 NICOARA BOGDAN ADRIAN Bright

4 M 2017 00097 10/01/2017 FILIMON CRISTIAN Symbolic

5 M 2017 00098 10/01/2017 FILIMON CRISTIAN Pulsera

6 M 2017 00099 10/01/2017 S.C. CLUB MICKEI S.R.L. VEC DESIGN By Claudia Suciu

7 M 2017 00100 10/01/2017 S.C. EMUSUGRA PAN S.R.L. Pasha FAST & FRESH

8 M 2017 00101 10/01/2017 S.C. URGENT PROTECT
SECURITY S.R.L.

URGENT PROTECT SECURITY

9 M 2017 00102 10/01/2017 PANAIT GIORGIU TOADER

10 M 2017 00103 10/01/2017 S.C. BABOI PAZA SI
SECURITATE S.R.L.

BPS BABOI PAZA SI
SECURITATE

11 M 2017 00104 10/01/2017 STYLISHED THE MAGAZINE
S.R.L.

STYLISHED THE MAGAZINE

12 M 2017 00107 10/01/2017 PUIU COSMIN Artisanat Unique by Puiu Cosmin

13 M 2017 00108 10/01/2017 S.C. TEHNOTON S.A. t

14 M 2017 00109 10/01/2017 S.C. TEHNOTON S.A. t TEHNOTON

15 M 2017 00110 10/01/2017 S.C. TEHNOTON S.A. t TEHNOTON

16 M 2017 00111 10/01/2017 S.C. DIAMOND MARKETING
GROUP S.R.L.

MINUS 100% REDUCERI

17 M 2017 00112 10/01/2017 ADAMA MAKHTESHIM LTD BASSO

18 M 2017 00113 10/01/2017 VRANCEANU ISAI-VOSCHIAN BITs
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Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2017 00114 10/01/2017 COJOCARU MARIANA MARIANA COJOCARU

20 M 2017 00115 10/01/2017 S.C. JULIEN ANN DESIGNER
CAKES S.R.L.

JULIE ANN CONFISERIE

21 M 2017 00116 10/01/2017 S.C. JOELLE FASHION STUDIO
S.R.L.

JOELLE MAGAZINE.RO

22 M 2017 00117 10/01/2017 BOGDAN MIHAELA ALEXANDRA VIRIDIS COSMETICS VISUL
VERDE AL COSMETICELOR
NATURALE

23 M 2017 00118 10/01/2017 OPTOFLOR S.R.L. OCHIO reÛea de optic| medical|

24 M 2017 00119 10/01/2017 C{LIMAN ANDREEA-LAURA DIVA CHARMS

25 M 2017 00120 10/01/2017 NEMETH TUNDE FEMEI CREATIVE

26 M 2017 00121 10/01/2017 S.C. TONIC INDUSTRY S.R.L. WOW! GODLIKE!
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(210) M 2017 00059
(151) 10/01/2017
(732) S . C .  D A T A  S Y S T E M S

SOLUTIONS S.R.L., Bd. Bucureştii
Noi nr. 25A, Imobil P+1, Camera
C007, parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DSS DATA SYSTEMS SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, albastru închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270501;

270522;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00107
(151) 10/01/2017
(732) PUIU COSMIN, B-dul Iuliu Maniu,

nr. 57, bl. OD 16, sc. D, ap. 163,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Artisanat Unique by Puiu Cosmin

  
(531) Clasificare Viena:250113; 250125;

270501;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăţăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
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);
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sticlărie, porţelan şi faianţă.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00108
(151) 10/01/2017
(732) S.C. TEHNOTON S.A., Calea

Chişinăului nr. 43, Judeţul Iaşi,
700179, IAŞI ROMANIA 

(540)

t

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260116;

261112; 290104;  

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

7 Maşini de spălat rufe.
9 Produse electronice, electrotehnice,
respectiv transformatoare electrice,
echipamente de control, comandă şi
semnalizare feroviară.
11 Apărate de gătit cu gaz.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00109
(151) 10/01/2017
(732) S.C. TEHNOTON S.A., Calea

Chişinăului nr. 43, Judeţul Iaşi,
700179, IAŞI ROMANIA 

(540)

t TEHNOTON

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260116;

261108; 261112; 270501; 270521;
290104;  

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

7 Maşini de spălat rufe.
9 Produse electronice, electrotehnice,
respectiv transformatoare electrice,
echipamente de control, comandă şi
semnalizare feroviară.
11 Aparate de gătit cu gaze.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00110
(151) 10/01/2017
(732) S.C. TEHNOTON S.A., Calea

Chişinăului nr. 43, Judeţul Iaşi,
700179, IAŞI ROMANIA 

(540)

t TEHNOTON

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260116;

261112; 270501; 290104;  

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

7 Maşini de spălat rufe.
9 Produse electronice, electrotehnice,
respectiv transformatoare electrice,
echipamente de control, comandă şi
semnalizare feroviară.
11 Aparate de gătit cu gaze.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00111
(151) 10/01/2017
(732) S.C. DIAMOND MARKETING

GROUP S.R.L., Str. Nerva Traian nr.
11, bl. M68, sc. 2, et. 3, ap. 44, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINUS 100% REDUCERI

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:261301; 270501;

270511; 270711; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00117
(151) 10/01/2017
(732) B O G D A N  M I H A E L A

ALEXANDRA, Comuna Lunca, sat
Lunca nr. 132, Judeţul Bihor, , BEIUŞ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

VIRIDIS COSMETICS VISUL VERDE
AL COSMETICELOR NATURALE

(591) Culori revendicate:gri, verde, mov,
negru

  
(531) Clasificare Viena:050320; 191101;

191125; 250119; 270501; 270502;  

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

3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Servicii specifice unei farmacii, clasice sau
on line, regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice, cosmetice, a
aparatelor şi instrumentelor medicale (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

comod; servicii de import-export, în special cu
produse farmaceutice, cosmetice, aparate şi
instrumente medicale; publicitate; servicii
pentru fidelizarea clientelei cu ajutorul
cardurilor care le permit clienţilor obţinerea
unor reduceri la preţul produselor datorită
folosirii repetate a cardurilor cu ocazia
achiziţiei produselor.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere
farmaceutică; centre de sănătate; servicii ale
spa-urilor; sanatorii de recuperare; servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; terapie fizică; fizioterapie; saloane
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00095
(151) 10/01/2017
(732) PANAIT GIORGIU TOADER, Str.

Janos Hunyadi nr. 15, judeţul Timiş,
307 160, DUMBRĂVIŢA ROMANIA

(540)

mayie

(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270508;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Cosmetice; măşti cosmetice; produse
cosmetice hidratante; loţiuni solare
(cosmetice); loţiuni tonice (cosmetice);
preparate hidratante (cosmetice); măşti de
piele (cosmetice); geluri hidratante (produse
cosmetice); creme tonifiante (produse
cosmetice); creme de noapte (cosmetice);
concentrate hidratante (produse cosmetice);
produse pentru bronzare (cosmetice); loţiuni
cosmetice pentru faţă; produse cosmetice
pentru duş; preparate cosmetice pentru
întărire; loţiuni cosmetice pentru bronzare;
creme cosmetice de mâini; uleiuri cosmetice
pentru epidermă; geluri cosmetice pentru ochi;
loţiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice);
loţiuni pentru ten (produse cosmetice); creme
pentru faţă (produse cosmetice); produse de
protecţie solară (cosmetice); preparate pentru
protecţia solară (cosmetice); creme de
protecţie solară (cosmetice); loţiuni tonice
pentru faţă (cosmetice); uleiuri de protecţie
solară (cosmetice); produse cosmetice
exfoliante pentru corp; produse pentru
curăţarea feţei (cosmetice); produse cosmetice
pentru deschiderea tenului; produse cosmetice
pentru spălarea feţei; creme pentru corp
(produse cosmetice); uleiuri pentru protecţie
solară (cosmetice); cosmetice pentru tratarea
pielii uscate; uleiuri pentru corp (produse
cosmetice); produse exfoliante pentru ten
(cosmetice); ruj cu protecţie solară
(cosmetice); preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii; preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului; preparate cosmetice cu
protecţie solară; produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii; produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice); produse cosmetice de
protecţie a buzelor; creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice); uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice); loţiuni de

corp hidratante (produse cosmetice); loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
produse cosmetice sub formă de lapte;
produse cosmetice sub formă de loţiuni;
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj); produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor; creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice); uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice); balsamuri de buze
cu procţie solară (cosmetice); produse de
curăţare a pielii (produse cosmetice); măşti
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice; creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor; preparate cosmetice
pentru pielea uscată, pentru femei gravide;
geluri pentru folosire după expunerea la soare
(produse cosmetice); spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală;
produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii; preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare; produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare; preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice);
preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe faţă; terpene
(uleiuri esenţiale); uleiuri esenţiale
amestecate; aromatizanţi (uleiuri esenţiale);
uleiuri esenţiale aromatizate; uleiuri esenţiale
naturale; uleiuri esenţiale vegetale; uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri esenţiale de cedru;
uleiuri esenţiale de yuzu; uleiuri esenţiale de
lămâie; uleiuri esenţiale pentru aromoterapie;
arome alimentare (uleiuri esenţiale); esenţă de
mentă (ulei esential); uleiuri esenţiale pentru
uz personal; arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale); uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice; uleiuri esenţiale pentru uz casnic;
uleiuri esenţiale de uz industrial; uleiuri
esenţiale pentru calmarea nervilor; arome
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alimentare preparate din uleiuri esenţiale;
uleiuri esenţiale sub formă de emulsie; uleiuri
esenţiale de lemn de santal; potenţiator de
aromă pentru alimente (uleiuri esenţiale);
uleiuri esenţiale utilizate la fabricarea
produselor parfumate; uleiuri esenţiale
utilizate în procese de fabricare; uleiuri
esenţiale utilizate ca parfum în spălătorii;
şerveţele impregnate cu uleiuri esenţiale, de
uz cosmetic; ulei pentru corp de uz cosmetic;
ulei de corp sub formă de spray; uleiuri de uz
cosmetic; uleiuri naturale de uz cosmetic; ulei
de trandafiri de uz cosmetic; ulei de lavandă
de uz cosmetic; uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor; uleiuri de bronzare de uz
cosmetic; uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic); uleiuri de baie de uz cosmetic;
produse cosmetice sub formă de uleiuri; hârtie
pentru absorbţia uleiului, de uz cosmetic;
uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice; apă de lavandă; ulei de
lavandă; apă florală; creme antirid; esenţe
pentru îngrijirea pielii; exfoliante pentru
îngrijirea pielii; spumă pentru îngrijirea pielii;
preparate pentru îngrijirea pielii; uleiuri
eterice pentru îngrijirea pielii; uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale); preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii; uleiuri
parfumate pentru îngrijirea pielii; produse cu
lapte pentru îngrijirea pielii; lapte de curăţare
pentru îngrijirea pielii; măşti de picioare
pentru îngrijirea pielii; măşti de mâini pentru
îngrijirea pielii; preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii; rezerve de cremă
pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare;
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor şi a
unghiilor; preparate de uz cosmetic pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare;
creme pentru întreţinerea pielii de uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00096
(151) 10/01/2017
(732) NICOARA BOGDAN ADRIAN, Str.

Delea Veche nr. 24, bl. C, sc. 1, et. 2,
ap. 7-2A, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bright

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00097
(151) 10/01/2017
(732) FILIMON CRISTIAN, Str. sold.

Stelian N. Mihalache nr. 8, bl. x 10,
sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Symbolic

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00098
(151) 10/01/2017
(732) FILIMON CRISTIAN, Str. sold.

Stelian N. Mihalache nr. 8, bl. x 10,
sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pulsera

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00099
(151) 10/01/2017
(732) S.C. CLUB MICKEI S.R.L., Str.

Crinului nr. 9, ap. 6, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

VEC DESIGN By Claudia Suciu

(531) Clasificare Viena:250113; 270501;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Organizarea de expoziţii de modă, servicii
de promovare a modei, publicitate,
conducerea şi adminstrarea afacerilor, servicii
de import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare şi publicare
on-line; furnizarea de publicaţii on-line pe
suport electronic nedescărcabile; buletine
informative pe suport electronic; organizare
de prezentare de modă, prezentări de colecţii
vestimentare (divertisment); organizarea de
reprezentări de modă (divertisment); seminarii
de modă; organizarea de expoziţii fotografice
de modă (artă); seminarii de fotografie de
modă, concerte, reprezentaţii artistice în
conexiune cu moda.
42 Servicii de creaţie de modă (design).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00100
(151) 10/01/2017
(732) S.C. EMUSUGRA PAN S.R.L., Sat.

Giulia nr. 254, judeţul Suceava, ,
DOLHASCA ROMANIA 

(540)

Pasha FAST & FRESH

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270502; 270511; 290114;  

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

29 Extracte din carne; carne.
30 Produse de patiserie; făină.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00101
(151) 10/01/2017
(732) S.C. URGENT PROTECT

SECURITY S.R.L., Com. Măgurele
nr. 915, judeţul Prahova, , Sat
Măgurele ROMANIA 

(540)

URGENT PROTECT SECURITY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00102
(151) 10/01/2017
(732) PANAIT GIORGIU TOADER, Str.

Janos Hunyadi nr. 15, judeţul Timiş,
307 160, DUMBRĂVIŢA ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
090109;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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3 Săpunuri nemedicinale; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor;
terpene (uleiuri esenţiale); uleiuri esenţiale
amestecate; aromatizanţi (uleiuri esenţiale);
uleiuri esenţiale aromatizate; uleiuri esenţiale
naturale; uleiuri esenţiale vegetale; uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri esenţiale de yuzu;
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de
lămâie; uleiuri esenţiale pentru aromoterapie;
arome alimentare (uleiuri esenţiale); esenţă de
mentă (ulei esenţial); uleiuri esenţiale pentru
uz personal; arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale); uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice; uleiuri esenţiale pentru uz casnic;
uleiuri esenţiale de uz industrial; uleiuri
esenţiale pentru calmarea nervilor; arome
alimentare preparate din uleiuri esenţiale;
uleiuri esenţiale sub formă de emulsie; uleiuri
esenţiale de lemn de santal; potenţiator de
aromă pentru alimente (uleiuri esenţiale);
uleiuri esenţiale utilizate la fabricarea
produselor parfumate; uleiuri esenţiale
utilizate în procese de fabricare; uleiuri
esenţiale utilizate ca parfum în spălătorii;
serveţele impregnate cu uleiuri esenţiale, de
uz cosmetic; produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esenţiale;
cosmetice; măşti cosmetice; farduri cosmetice;
spume (cosmetice); cosmetice nemedicinale;
produse cosmetice; cosmetice colorate;
cosmetice decorative; săpunuri cosmetice;
cosmetice şi preparate cosmetice; creme
cosmetice; trusă pentru cosmetice; eye-liner
(cosmetice); loţ iuni autobronzante
(cosmetice); preparate autobronzante
(cosmetice); uleiuri minerale (cosmetice);
produse cosmetice hidratante; hidratante
(produse cosmetice); cosmetice pentru
bronzare; creme autobronzante (cosmetice);
loţiuni solare (cosmetice); loţiuni tonice
(cosmetice); creme fluide (cosmetice);

cosmetice pentru buze; preparate hidratante
(cosmetice); anticearcane corectoare
(cosmetice); cosmetice pentru unghii; farduri
cosmetice pentru ochi; farduri cosmetice
pentru pleoape; preparate cosmetice pentru
bronzat; creme cosmetice pentru duş; produse
cosmetice pentru animale; henna pentru
scopuri cosmetice; măşti de piele (cosmetice);
pudre cosmetice pentru faţă; rezerve pentru
pudriere (cosmetice); geluri hidratante
(produse cosmetice); pudre compacte (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru păr;
creme tonifiante (produse cosmetice); creme
de noapte (cosmetice); produse cosmetice
pentru piele; preparate cosmetice pentru baie;
concentrate hidratante (produse cosmetice);
produse cosmetice pentru sprâncene; produse
pentru bronzare (cosmetice); cosmetice
(preparate) pentru slăbire; loţiuni cosmetice
pentru faţă; produse cosmetice pentru duş;
preparate cosmetice pentru întărire; creioane
cosmetice pentru obraji; creme şi loţiuni
cosmetice; loţiuni cosmetice de păr; loţiuni
cosmetice pentru bronzare; creme cosmetice
de mâini; uleiuri cosmetice pentru epidermă;
loţiuni pentru bronzat (cosmetice); primer
pentru unghii (cosmetice); vârfuri pentru
unghii (cosmetice); bază pentru unghii
(cosmetice); întăritor pentru unghii
(cosmetice); geluri cosmetice pentru ochi;
produse cosmetice pentru gene; şerveţele
cosmetice umezite în prealabil; loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni pentru ten
(produse cosmetice); creme pentru faţă
(produse cosmetice); produse de protecţie
solară (cosmetice); preparate pentru protecţia
solară (cosmetice); creme de protecţie solară
(cosmetice); loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); uleiuri de protecţie solară
(cosmetice); produse cosmetice exfoliante
pentru corp; produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice); preparate cosmetice pentru
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îngrijirea părului; şerveţele impregnate cu
produse cosmetice; produse cosmetice pentru
deschiderea tenului; produse cosmetice pentru
spălarea feţei; creme pentru corp (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru
descurcarea părului; sclipici folosit în scopuri
cosmetice; uleiuri pentru protecţie solară
(cosmetice); cosmetice pentru tratarea pielii
uscate; produse cosmetice pentru uz personal;
produse cosmetice pentru machiajul ochilor;
uleiuri pentru corp (produse cosmetice);
produse exfoliante pentru ten (cosmetice); ruj
cu protecţie solară (cosmetice); vopsele de
corp (produse cosmetice); loţiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului; rezerve de
cosmetice pentru dozatoare; cosmetice de
îngrijire a frumuseţii; preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii; preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului; preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor; preparate cosmetice
cu protecţie solară; culoare pentru buze
(produse cosmetice); pudră solidă pentru
pudriere (cosmetice); preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului; preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii; şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice; produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice); produse
cosmetice de protecţie a buzelor; produse de
curăţare pentru perii cosmetice; măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă; şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice;
produse cosmetice sub formă de uleiuri;
produse cosmetice sub formă de creme; creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
preparate cosmetice care ajută la slăbit; uleiuri
după expunerea la soare (cosmetice); loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice); loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
produse cosmetice sub formă de lapte;
produse cosmetice de aplicare pe buze;

produse cosmetice sub formă de loţiuni;
produse cosmetice sub formă de pudră;
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj); produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor; produse cosmetice sub
formă de geluri; creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice); preparate cosmetice de
exfoliere pentru faţă; preparate cosmetice
pentru inhibarea creşterii părului; cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit; produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale);
şerveţele pentu faţă imbibate cu produse
cosmetice; uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele); preparate pentru curăţare
impregnate pe discuri cosmetice; seturi de
produse cosmetice pentru igienă bucală;
balsamuri de buze cu procţie solară
(cosmetice); uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice; preparate
cosmetice pentru păr şi pielea capului;
tampoane de curăţare impregnate cu produse
cosmetice; dizolvanţi pentru lac de unghii
(produse cosmetice); produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice); preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical);
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape; produse cosmetice sub formă de fard
de obraz; măşti pentru închiderea porilor
utilizate ca produse cosmetice; creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor; preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide; preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor;
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice; geluri pentru folosire
dupa expunerea la soare (produse cosmetice);
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală; produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii; produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice); preparate cosmetice
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pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare; produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare; preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice);
preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe faţă; benzi de
albire pentru dinţi impregnate cu preparate de
albire a dinţilor (cosmetice); creme pentru
întreţinerea pielii de uz cosmetic; esenţe
pentru îngrijirea pielii; exfoliante pentru
îngrijirea pielii; spumă pentru îngrijirea pielii;
preparate pentru îngrijirea pielii; uleiuri
eterice pentru îngrijirea pielii; uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale); preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii; uleiuri
parfumate pentru îngrijirea pielii; produse cu
lapte pentru îngrijirea pielii; lapte de curăţare
pentru îngrijirea pielii; măşti de picioare
pentru îngrijirea pielii; măşti de mâini pentru
îngrijirea pielii; preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii; rezerve de cremă
pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare;
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor şi a
unghiilor; preparate de uz cosmetic pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare;
iononă (parfumerie); ambra (parfumerie);
mosc (parfumerie); produse de parfumerie;
mentă pentru parfumerie; vanilină sintetică
(parfumerie); ulei de mentă (parfumerie);
extracte de flori (parfumerie); produse de
parfumerie sintetice; deodorante de corp
(parfumerie); articole de parfumerie şi
odorizante; deodorante de uz personal
(parfumerie); produse de parfumerie cu
vanilie; articole de parfumerie pe bază de
cedru; ulei de lavandă; apă de lavandă; ulei de
lavandă de uz cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00103
(151) 10/01/2017
(732) S . C .  B A B O I  P A Z A  S I

SECURITATE S.R.L., Str. Margine
nr. 72, judeţul Dâmboviţa, , Comuna
Aninoasa ROMANIA 

(540)

BPS BABOI PAZA SI SECURITATE

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270501;

270524; 290113;  

(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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00104
(151) 10/01/2017
(732) STYLISHED THE MAGAZINE

S.R.L., Str. Calea Martirilor 51, nr.
27, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

STYLISHED THE MAGAZINE

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00118
(151) 10/01/2017
(732) OPTOFLOR S.R.L., Aleea Peana nr.

5, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

OCHIO reţea de optică medicală

(531) Clasificare Viena:020904; 260103;
260409; 270501;  

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

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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00119
(151) 10/01/2017
(732) CĂLIMAN ANDREEA-LAURA,

Str. Dr. Iacob Felix nr. 97, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIVA CHARMS

  
(531) Clasificare Viena:050520; 090110;

260418; 270501; 270522;  

(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.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00112
(151) 10/01/2017
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD,

P.O. Box 60,, 8410001, BEER
SHEVA ISRAEL 

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

(540)

BASSO

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

5 Pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00113
(151) 10/01/2017
(732) VRANCEANU ISAI-VOSCHIAN,

Şos. Iancului nr. 17, bl. 106C, sc. A,
etaj 10, ap. 41, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BITs

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00114
(151) 10/01/2017
(732) COJOCARU MARIANA, Str.

Fluviului nr. 8, corp B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MARIANA COJOCARU

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

41 Publicare de recenzii; publicare de texte
sub formă de mijloace electronice; servicii de
scriere pentru bloguri; redactare de texte,
altele decât cele publicitare; publicare de
texte, altele decât textele publicitare; editare
de texte scrise, altele decât cele publicitare;
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00115
(151) 10/01/2017
(732) S.C. JULIEN ANN DESIGNER

CAKES S.R.L., Str. Moldova nr. 7,
camera 1, jud. Ilfov, 077010,
AFUMAŢI ROMANIA 

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

(540)

JULIE ANN CONFISERIE

  
(531) Clasificare Viena:110310; 260406;

260418; 270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
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43 Servicii de alimentaţie publică, cofetărie,
patiserie, servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00120
(151) 10/01/2017
(732) NEMETH TUNDE, Str. Codrul

Cosminului nr. 87, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

FEMEI CREATIVE

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

270501; 270522;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00116
(151) 10/01/2017
(732) S.C. JOELLE FASHION STUDIO

S.R.L., Str. Şcolilor nr. 96, bl. AB1,
sc. 4, et. 3, ap. 83, jud. Brăila, 810509,
BRĂILA ROMANIA 

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

(540)

JOELLE MAGAZINE.RO

(531) Clasificare Viena:031301; 090905;
260116; 270501;  

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

16 Publicaţii; reviste; hârtie, carton; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare; caractere
tipografice; clişee; cărţi de vizita.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii publicare reviste,
inclusiv publicare on line; exploatarea
pub l i c a ţ i i l o r  e l e c t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a publicaţiilor sau periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00121
(151) 10/01/2017
(732) S.C. TONIC INDUSTRY S.R.L., Str.

Stradela Gh. Ivanescu nr. 8, Judeţul
Iaşi, 700739, IAŞI ROMANIA 

(540)

WOW! GODLIKE!

 
(531) Clasificare Viena:010105; 260118;

270501;  

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

35 Publicitate, marketing şi promovare;
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
panouri electronice de afişare, radio,
televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată; servicii de promovare,
informare şi prezentare a produselor şi
serviciilor; prezentarea, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să cunoască şi să
achiziţioneze comod produse alimentare,
băuturi, echipamente şi servicii în domeniul
alimentaţiei publice: restaurante, cafenele,
cafe-bar-uri, kioskuri, fast-food-uri, cofetării,
patiserii; servicii comerciale generale şi
individuale în domeniul produselor

alimentare, bunuri nealimentare, în special în
vânzare în hoteluri, restaurante, firme de
catering, comercianţi cu amănuntul şi
întreprinderile mici; gestiunea afacerilor
comerciale; comerţ, inclusiv comerţ
electronic; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă (consiliere
consumatori); administraţie comercială;
lucrări de birou; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine, kiosk-uri şi standuri
comerciale; consultanţă profesională despre
afaceri în special pentru concepte de franciză;
asistenţă privind comercializarea produselor şi
serviciilor, în cadrul unui contract de franciză;
servicii de consultanţă privind publicitatea
pentru beneficiarii de francize; servicii de
publicitate comercială legate de francizare;
organizarea şi realizarea de târguri comerciale,
evenimente şi expoziţii cu scopuri comerciale;
marketing promoţional; marketing de produse;
promovarea vânzărilor; distribuirea de
materiale promoţionale; servicii pentru
fidelitate clienţi în scopuri comerciale;
organizarea de programe bonus şi de fidelitate
sub formă de programe de atragere a clienţilor
pentru scopuri de marketing; toate cele sus
menţionate în domeniul gestionării
categoriilor de produse, echipamentelor şi a
serviciilor cu adresabilitate specifică clasei 43.
38 Transmiterea de mesaje privind achiziţia şi
loializarea clienţilor prin mesaje publicitare.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant,
cafenea, pizzerie, bar, kiosk, fast-food,
snack-bar; servicii de catering; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07002
(151) 12/05/2014
(732) PERFORMIX LLC, 221 South

Cherokee Street, 80223, COLORADO
S.U.A. DENVER

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

(540)

PERFORMIX

(300) Prioritate invocată:

 4.914.213/08/03/2014/US
  

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

5 Produse şi substanţe dietetice pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice şi
nutritive; vitamine şi minerale.

˜˜˜˜˜˜˜


