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Cereri Mărci publicate în 20.03.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01626 12/03/2017 S.C. UNIVERSAL S.A. Silvania GOURMET

2 M 2017 01628 13/03/2017 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD.

FINTORED

3 M 2017 01629 13/03/2017 MORAZZANI ALAIN CHARLES
JOSEPH

WE LOVE COUTURE

4 M 2017 01630 13/03/2017 SILVA PERILAND S.R.L SILVA PERILAND

5 M 2017 01631 13/03/2017 S.C. PROMOART S.R.L. Fabrică de PRINT de MARI
dimensiuni

6 M 2017 01632 13/03/2017 PROMOART S.R.L. promoart

7 M 2017 01633 13/03/2017 S.C. PROWRAP S.R.L. KITO WINDOW FILM

8 M 2017 01634 13/03/2017 ADINA S.R.L. CYBERCON

9 M 2017 01635 13/03/2017 CIUCIUC GEORGE CASA ALB ALBASTRA-SFANTU
GHEORGHE

10 M 2017 01636 13/03/2017 S.C. FARMEC S.A. GEROVITAL DOCTOR ÎN
FRUMUSEŢE

11 M 2017 01637 13/03/2017 S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

epto

12 M 2017 01638 13/03/2017 S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

POWER FOR PROFESSIONALS

13 M 2017 01639 13/03/2017 BOGAN IONUŢ FLORENTIN 4 Friends RESTAURANT CAFE

14 M 2017 01640 13/03/2017 S.C. MAY GREEN S.R.L. DEMETRA brutărie artizanală

15 M 2017 01641 13/03/2017 POPA ADRIAN IONUŢ WISE social catering

16 M 2017 01642 13/03/2017 S.C. PRODCONSTRUCT
DISTRIBUTION S.R.L.

INTENSIV

17 M 2017 01643 13/03/2017 CARAULEANU EDUARD IULIAN Pinacoteca de Vinuri The best
choice for you @pinotecadevinuri
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2

18 M 2017 01644 13/03/2017 GHEORGHE CONSTANTA PLĂCINTE BOIEREŞTI

19 M 2017 01645 13/03/2017 S.C. TRAIN TO PERFORM S.R.L. Train 2 Perform Performance IS
Attitude

20 M 2017 01646 13/03/2017 S.C. DONGA S.R.L. NN NOYANOYA

21 M 2017 01647 13/03/2017 EURO WEB STUDIO S.R.L. EURO WEB STUDIO

22 M 2017 01648 13/03/2017 INTERFLORA TRADING S.R.L. Interflora

23 M 2017 01649 13/03/2017 CONTERA STUDIO S.R.L. FEMEI DE 10, BARBATI DE 10

24 M 2017 01650 13/03/2017 GRIGORCEA
EMANUEL-MIHAI-PAUL

pep garage
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(210) M 2017 01643
(151) 13/03/2017
(732) C A R A U L E A N U  E D U A R D

IULIAN, Str. Teiul Doamnei nr. 16,
bl. 2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pinacoteca de Vinuri The best choice for
you @pinotecadevinuri

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde
(531) Clasificare Viena:110302; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01642
(151) 13/03/2017
(732) S . C .  P R O D C O N S T R U C T

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Trifoiştei nr. 3, jud. Ilfov, ,
BALOTEŞTI ROMANIA 

(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

INTENSIV

(531) Clasificare Viena:150123; 150125;
270501;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
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; toate aceste servicii fiind oferite în
legătură cu: încălţăminte de protecţie
(bocanci, pantofi, sandale), haine de protecţie
(salopete, pufoaice, tricouri), echipamente de
sudură (aparate de sudură, consumabile
sudură, echipamente de tăiere cu plasmă),
roboţi pornire auto, redresoare baterii auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01644
(151) 13/03/2017
(732) GHEORGHE CONSTANTA, Str.

Vacanţei nr. 8, sector 1, ,
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)

PLĂCINTE BOIEREŞTI

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

30 Produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele).
35 Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculator; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de patiserie,
prăjiturilor, tartelor şi  biscuiţilor
(prăjiturelelor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01645
(151) 13/03/2017
(732) S.C. TRAIN TO PERFORM S.R.L.,

Fundac Armeana nr. 6B, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Train 2 Perform Performance IS Attitude

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2925C), gri (Pantone 418C, 7540C)

(531) Clasificare Viena:030717; 270501;
270704; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicitam protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă deservicii incluse în aceasta
clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01646
(151) 13/03/2017
(732) S.C. DONGA S.R.L., Bd. 1 Mai nr. 1,

bl. H9, sc. A, et. 2, ap. 5, jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

NN NOYANOYA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270519;
290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor nealimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01628
(151) 13/03/2017
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD., 8-2-337, Road No. 3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh-AP, 500034,
HYDERABAD INDIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, Bd.
Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B, ap. 52,
sector 2 Bucureşti

(540)

FINTORED

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

5 Preparate farmaceutice şi medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01629
(151) 13/03/2017
(732) MORAZZANI ALAIN CHARLES

JOSEPH, Intrarea Chefalului nr. 12F,
et. 4, ap. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WE LOVE COUTURE
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(591) Culori revendicate:burgundi
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01630
(151) 13/03/2017
(732) SILVA PERILAND S.R.L, Comuna

Traian, Jud. Brăila, , Sat Ursuleasca
ROMANIA 

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

(540)

SILVA PERILAND

(591) Culori revendicate: galben, verde, bej,
negru

(531) Clasificare Viena:050105; 050317;
090110; 250119; 2601; 270501;
270502; 290114;  

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

31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente pentru
animale; malţ, în special plante naturale vii,
culturi agricole şi de acvacultură, produse
horticole şi forestiere, plante de pepinieră,
arbori, arbori pitici în ghiveci (bonsai),
seminţe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbare între arbori, arbuşti, arbuşti
fructiferi, arbuşti ornamentali naturali, puieţi
de uz agricol, conifere, arbuşti ornamentali
naturali.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
oniine prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: plante naturale vii,
culturi agricole şi de acvacultură, produse
horticole şi forestiere, plante de pepinieră,
arbori, arbori pitici în ghiveci (bonsai),
seminţe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbare între arbori, arbuşti, arbuşti
fructiferi, arbuşti ornamentali naturali, puieţi
de uz agricol, conifere, arbuşti ornamentali
naturali, pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
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44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricola; proiectare
(design) de grădini (amenajarea grădinilor);
servicii de consiliere cu privire la proiectarea
de grădini (amenajarea grădinilor); amplasare
de gazon artificial; servicii de tuns gazonul;
servicii de consiliere cu privire la selectarea
gazonului; servicii de consiliere cu privire la
plantarea gazonului; servicii de consiliere în
materie de proiectare a gazonului; amenajare
peisajistică; servicii de amenajare a grădinilor;
horticultură, grădinărit şi amenajare
peisagistică; amenajare peisagistica de grădini
pentru terţi; servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul
clădirilor; întreţinere de grădini; servicii
pentru îngrijirea grădinilor; servicii de
amenajare a grădinilor; îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori; furnizare de informaţii
despre plantarea pomilor în gradini; servicii
de consiliere cu privire la grădinile acvatice;
curăţarea arborilor; servicii consultative şi
consultanţă privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultură şi horticultură
durabilă; servicii de pepiniere pomicole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01631
(151) 13/03/2017
(732) S.C. PROMOART S.R.L., Calea

Unirii nr. 31A, (încăperea nr. 1 la
parter), judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

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

(540)

Fabrică de PRINT de MARI dimensiuni

(591) Culori revendicate:galben, muştar,
alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  
(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.
(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
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01637
(151) 13/03/2017
(732) S.C. HONEST GENERAL

TRADING S.R.L., Str. Agricultori nr.
121, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

epto

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);

instrumente agricole altele decit cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare (distribuitoare
automate).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; produse din
materiale plastice semiprelucrate; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte
flexibile nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice. 
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20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01632
(151) 13/03/2017
(732) PROMOART S.R.L., Calea Unirii

nr.31A (încăperea nr.1, la parter), ,
SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

promoart

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

(531) Clasificare Viena:260416; 260418;
270501; 290112;  

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

16 Hârtie, carton; tiparituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artisi;
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).
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).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01633
(151) 13/03/2017
(732) S.C. PROWRAP S.R.L., Str.

Heinrich Heine nr. 11, Jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

KITO WINDOW FILM

(591) Culori revendicate:alb, negru,verde
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270315; 270501; 270504; 270508;
290113;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artisi;
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).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale

plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; tevi flexibile
nemetalice. (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 produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01639
(151) 13/03/2017
(732) BOGAN IONUŢ FLORENTIN, Str.

Serg. Florescu Nicolae nr. 62, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

4 Friends RESTAURANT CAFE
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(591) Culori revendicate:magenta
(531) Clasificare Viena:090110; 240307;

260117; 260118; 270501; 270701;
290101;  

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

43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01636
(151) 13/03/2017
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr.16, jud. Cluj, 3400, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

GEROVITAL DOCTOR ÎN
FRUMUSEŢE

(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 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 produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,

horticultură şi silvicultură.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01635
(151) 13/03/2017
(732) CIUCIUC GEORGE, Calea Vitan nr

102, bl. V42C, sc. 1, ap. 11, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA ALB ALBASTRA-SFANTU
GHEORGHE

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01634
(151) 13/03/2017
(732) ADINA S.R.L., Str. Foltanul nr. 1E,

DN26 km 6, Jud. Galaţi, 807325,
COMUNA VÎNĂTORI ROMANIA 

(540)

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă
industriei textile; servicii de analiză
şicercetare industrială din domeniul industriei
textile; proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, pentru industria textilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01641
(151) 13/03/2017
(732) POPA ADRIAN IONUŢ, Str. Lt.

Victor Manu nr. 30A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WISE social catering

  
(531)Clasificare Viena:01; 05; 26; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01638
(151) 13/03/2017
(732) S.C. HONEST GENERAL

TRADING S.R.L., Str. Agricultori nr.
121, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

POWER FOR PROFESSIONALS

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decit cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare (distribuitoare automate).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; produse din
materiale plastice semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte
flexibile nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice. 
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia

pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01640
(151) 13/03/2017
(732) S.C. MAY GREEN S.R.L., Aleea

Callatis nr. 6, bl. A15, sc. C, et. 2, ap.
39, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

DEMETRA brutărie artizanală
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(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
020523; 020723; 270501; 270502;  

(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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale;
animale vii, alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01626
(151) 12/03/2017
(732) S.C. UNIVERSAL S.A., nr. 429,

Judeţul Sălaj, 457105, CRIŞENI
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

Silvania GOURMET

(591) Culori revendicate:roşu, maro
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; produse de carne; pate şi pasta de
carne; pateu de ficat; mezeluri; conserve de
carne; preparate şi semipreparate de carne;
grăsimi comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01647
(151) 13/03/2017
(732) EURO WEB STUDIO S.R.L., Str.

Vasile Burla, nr. 20, ap. 1, sector 6,
060207, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EURO WEB STUDIO

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01648
(151) 13/03/2017
(732) INTERFLORA TRADING S.R.L.,

Str. Tunari nr. 3, ap. 2, nr. 3, sector 2,
030167, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Interflora

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:020108; 050520;

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

clase:
31 Flori naturale; flori naturale de apartament;
flori proaspete; flori uscate; flori tăiate;
corsaje din flori proaspete; buchete din flori
naturale; buchete din flori uscate; aranjamente
din flori naturale; aranjamente din flori uscate
în scopuri decorative; ghirlande proaspăt
tăiate; coroniţe din flori naturale; ghirlande
din flori naturale; coroniţe din flori uscate;
decoraţiuni florale (proaspete); decoraţiuni
florale (naturale); decoraţiuni florale (uscate);
aranjamente din flori proaspete; plante
naturale; plante uscate; plante naturale de
apartament; plante; bulbi de flori; bulbi
(plante); seminţe pentru semănat; grăunţe

(seminţe).
35 Servicii de asistenţă şi consultanţă
acordate florarilor în domeniul de marketing;
asistenţă comercială acordată florarilor în
managementul afacerilor; asistenţă şi
consultanţă acordata florarilor privind
organizarea comercială şi managementul;
asistenţăcomercială acordată florarilor în
schimbul comenzilor de produse florale,
cadouri, flori, plante şi aranjamente florale şi
de plante; pregătirea inventarierii pentru
florari; furnizare de informaţii şi difuzare de
anunţuri publicitare în domeniul vanzarii
produselor florale, cadourilor, florilor,
plantelor şi aranjamentelor florale şi de
plante; servicii de publicitate pentru florari;
producţie de campanii publicitare în domeniul
vânzării produselor florale, cadourilor,
florilor, plantelor şi aranjamentelor florale şi
de plante; servicii de vânzare cu amănuntul
pentru terţi referitoare la produse florale,
cadouri, flori, plante şi aranjamente florale şi
de plante; servicii de comercializare pentru
terţi referitoare la produse florale, cadouri,
flori, plante şi aranjamente florale şi de
plante; comercializarea bunurilor între şi prin
intermediul florarilor.
36 Emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienţii membri; procesare
electronică de plăti; birouri financiare de
cliring; servicii financiare de cliring.
38 Transmisie şi recepţie de comenzi
electronice de produse florale, cadouri, flori,
plante şi aranjamente florale şi de plante;
transmisie comandă electronică pentru florari;
servicii de schimb de date electronice; schimb
de mesaje transmise prin intermediul
calculatorului; colectare şi expediere de
mesaje prin servicii postale şi poştă
electronică; transmiterea documentelor online
printr-o reţea globală de calculatoare; servicii
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de telefonie şi telefonie mobilă.
39 Transport; servicii de depozitare şi păstrare
în magazii; depozitarea şi ambalarea
produselor florale, cadourilor, florilor,
plantelor şi aranjamentelor florale şi de plante;
livrarea de produse florale, cadouri, flori,
plante şi aranjamente florale şi de plante;
livrarea de produse florale, cadouri, flori,
plante şi aranjamente florale şi de plante
comandate şi/sau cumparate prin email;
servicii de consultanţă şi informare, inclusiv
servicii de informare on-line, în domeniul
produselor florale, cadourilor, florilor,
plantelor şi aranjamentelor florale şi de plante;
livrarea bunurilor între şi prin intermediul
florarilor; distribuţie de produse florale,
cadouri, flori, plante şi aranjamente florale şi
de plante; servicii de agenţie pentru produse
florale, cadouri, flori, plante şi aranjamente
florale şi de plante.
41 Servicii de educaţie şi pregătire
profesională în domeniul produselor florale,
cadourilor, florilor, plantelor şi aranjamentelor
florale şi de plante; instruire în materie de
aranjamente florale; servicii educaţionale şi de
instruire cu privire la managementul
afacerilor; servicii de educaţie şi pregatire
profesională în domeniul floristicii; servicii de
educaţie şi pregătire profesională în domeniul
vânzării de produse florale, cadouri, flori,
plante şi aranjamente florale şi de plante;
realizare şi coordonare de cursuri de formare,
evenimente, workshop-uri şi seminarii în
domeniul vânzării de produse florale, cadouri,
flori, plante şi aranjamente florale şi de plante.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de consiliere referitoare la
horticultură, flori şi floristică; servicii de
consiliere referitoare la aranjarea florilor;
furnizare de informaţii referitoare la plante şi
flori; identificarea în scopuri horticole;

furnizare de informaţii referitoare la aranjarea
florilor; informaţii şi consiliere cu privire la
grădinărit; consultanţă referitoare la cultivarea
florilor şi plantelor; floristică; aranjarea
florilor; închiriere de flori şi plante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01649
(151) 13/03/2017
(732) CONTERA STUDIO S.R.L., Str.

Ţincani, nr. 7, bl. Z25, ap. 24, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEMEI DE 10, BARBATI DE 10

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01650
(151) 13/03/2017
(732) G R I G O R C E A

EMANUEL-MIHAI-PAUL, Str.
Teiul Doamnei, nr. 110, bl. 16, sc. B,
et. 3, ap. 86, sector 2, 023586,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pep garage

(531) Clasificare Viena:260201; 270102;
270501; 270511;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜


