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Cereri M|rci publicate în 19.01.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 00139 12/01/2017 ANTON NICULAE SPRINT PAINT EXPRESS

2 M 2017 00140 12/01/2017 PACURARU DANIELA MADI GALMONDO natural phg organic

3 M 2017 00141 12/01/2017 NICOLAE SORINEL ROTARU ELVERO

4 M 2017 00142 12/01/2017 NICOLAE SORINEL ROTARU ELVERO

5 M 2017 00143 12/01/2017 PANAIT GIORGIU TOADER food for skin

6 M 2017 00144 12/01/2017 S.C. TIRIAC AUTO S.R.L. ÚIRIAC AUTO RULATE

7 M 2017 00145 12/01/2017 ROCIU DANIEL-SAMUEL ULTIMATE ELEVEN EST.2017

8 M 2017 00146 12/01/2017 S.C. SERVSTING S.R.L. SERVSTING SPECIALISTUL
TAU IN PSI

9 M 2017 00147 12/01/2017 FILIP GABRIEL TEHNOCONT EXPERT

10 M 2017 00148 12/01/2017 FILIP GABRIEL ANTEVO

11 M 2017 00149 12/01/2017 ASOCIAÚIA RISE PROJECT RISE PROJECT

12 M 2017 00151 12/01/2017 TORZ LOREDANA CRISTINA OLIVIA

13 M 2017 00152 12/01/2017 S.C. CARDINEX SECURITY
S.R.L.

CARDINEX SECURITY

14 M 2017 00153 12/01/2017 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

Cosmetic Plant - Good Skin

15 M 2017 00154 12/01/2017 S.C. IRIS CONVET S.R.L. DEKOMARIN

16 M 2017 00155 12/01/2017 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

Cosmetic Plant - EGO

17 M 2017 00156 12/01/2017 S.C. IRIS CONVET S.R.L. DEKOMARIN

18 M 2017 00157 12/01/2017 BENÚA CONSTANTIN ADRIAN PUBLICAÚII BENÚA
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19 M 2017 00158 12/01/2017 BENÚA CONSTANTIN ADRIAN InfoBusiness

20 M 2017 00159 12/01/2017 NOVARTIS AG VAROXEB

21 M 2017 00160 12/01/2017 S.C. SINDECO DEVELOPMENT
S.R.L.

KRUGER

22 M 2017 00161 12/01/2017 S.C. ZAREA S.A. ZAREA My Gift

23 M 2017 00162 12/01/2017 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

BUCHAREST YOGA FESTIVAL

24 M 2017 00163 12/01/2017 FASHION NAILS S.R.L. FASHION NAILS
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(210) M 2017 00152
(151) 12/01/2017
(732) S.C. CARDINEX SECURITY

S.R.L., Şos. Iancului nr. 82-84, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARDINEX SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:240103; 240105;

270501;  

(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 către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00154
(151) 12/01/2017
(732) S.C. IRIS CONVET S.R.L., Str.

Petru Rareş, Nr.27, Ap.60, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DEKOMARIN
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
servicii de marketing; servicii de promovare;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasele 24 şi 27 (cu excepţia
transportului lor) prin magazine en-gros sau
en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea şi sistematizarea de date şi
informaţii despre produse şi servicii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
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vânzare; promovarea de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii; realizarea de reclame;
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate; organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi/sau de
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00156
(151) 12/01/2017
(732) S.C. IRIS CONVET S.R.L., Str.

Petru Rareş, Nr.27, Ap.60, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DEKOMARIN

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
deschis, portocaliu închis, galben,
verde deschis, verde închis, albastru
deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290115;  

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în

această clasă conform clasificării de la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
servicii de marketing; servicii de promovare;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasele 24 şi 27 (cu excepţia
transportului lor) prin magazine en-gros sau
en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea şi sistematizarea de date şi
informaţii despre produse şi servicii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; promovarea de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii; realizarea de reclame;
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate; organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi/sau de
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00153
(151) 12/01/2017
(732) S.C.  COSMETIC PLANT

PRODCOM S.R.L., Str. Arieşului nr.
25, judeţul Cluj, 400441, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

Cosmetic Plant - Good Skin

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00157
(151) 12/01/2017
(732) BENŢA CONSTANTIN ADRIAN,

Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. 1, et. 3,
ap.  10,  sector 5,  051414,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PUBLICAŢII BENŢA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00158
(151) 12/01/2017
(732) BENŢA CONSTANTIN ADRIAN,

Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. 1, et. 3,
ap. 10, sector 5, 051414, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

InfoBusiness

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00159
(151) 12/01/2017
(732) NOVARTIS AG,  CH-4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

VAROXEB

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00162
(151) 12/01/2017
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
BUCHAREST YOGA FESTIVAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00161
(151) 12/01/2017
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucureştii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ZAREA My Gift

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00160
(151) 12/01/2017
(732) S.C. SINDECO DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Stejarului nr. 6, cam. 3,
Jud. Ilfov, 077045, CHITILA
ROMANIA 

(540)
KRUGER

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00155
(151) 12/01/2017
(732) S.C.  COSMETIC PLANT

PRODCOM S.R.L., Str. Arieşului nr.
25, judeţul Cluj, 400441, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)
Cosmetic Plant - EGO

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00163
(151) 12/01/2017
(732) FASHION NAILS S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 77, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

FASHION NAILS
  

(531) Clasificare Viena:011523; 260118;
270501;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00147
(151) 12/01/2017
(732) FILIP GABRIEL, Str. 13 Septembrie

nr. 27, judeţul Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(540)
TEHNOCONT EXPERT

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

36 Evaluarea proprietăţilor imobiliare;
evaluare financiară; evaluare de utilaje;
evaluare de clădiri; servicii de evaluare;
evaluare de proprietăţi; evaluarea capitalului
societăţii; evaluarea activelor financiare;
evaluare de bunuri mobile; servicii de
evaluare financiară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00148
(151) 12/01/2017
(732) FILIP GABRIEL, Str. 13 Septembrie

nr. 27, judeţul Vaslui, VASLUI
ROMANIA 

(540)

ANTEVO

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

36 Evaluarea proprietăţilor imobiliare;
evaluare financiară; evaluare de utilaje;
evaluare de clădiri; servicii de evaluare;
evaluare de proprietăţi; evaluarea capitalului
societăţii; evaluarea activelor financiare;
evaluare de bunuri mobile; servicii de
evaluare financiară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00149
(151) 12/01/2017
(732) ASOCIAŢIA RISE PROJECT,

Calea Victoriei nr. 21, etaj 5, sector 3,
030027, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RISE PROJECT

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : r o ş u ,
albastru,verde, portocaliu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260207;

270501; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri de ştiri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00151
(151) 12/01/2017
(732) TORZ LOREDANA CRISTINA,

Aleea Apostol Mărgărit nr. 3, bl. 108,
sc. A, ap. 3,, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OLIVIA

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00139
(151) 12/01/2017
(732) ANTON NICULAE, Şos. Bucureşti

Nord nr. 7, Pipera, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

SPRINT PAINT EXPRESS

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

  
(531) Clasificare Viena:261301; 270501;

290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti. 
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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; distribuitoare
automate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00140
(151) 12/01/2017
(732) PACURARU DANIELA MADI, Str.

Pechea nr. 10-12, et. 4, ap. 17, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALMONDO natural phg organic

(591) Culori revendicate:crem (pantone
9143C), auriu (pantone 2007C), verde
(pantone 2278C,2280C,361C), grena
(pantone 7620C, 1815C), maro
(pantone 7631C, 2335C, 7595C)

  
(531) Clasificare Viena:010301; 050702;

270501; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (solicitam protecţie pentru toate
produsele incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe; plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ.
(solicităm protecţie pentru toate produsele
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incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa).
43 Restaurante; cazare temporară. (solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
aceasta clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00141
(151) 12/01/2017
(732) NICOLAE SORINEL ROTARU,

Str. Jean Steriadi nr. 23-25, bl. L16,
sc. 2, et. 10, ap. 87, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELVERO

  
(531) Clasificare Viena:040320; 270501;

270508;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, vânzarea
bijuteriilor şi imitaţiilor de bijuterii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00142
(151) 12/01/2017
(732) NICOLAE SORINEL ROTARU,

Str. Jean Steriadi nr. 23-25, bl. L16,
sc. 2, et. 10, ap. 87, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELVERO

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, vânzarea
bijuteriilor şi imitaţiilor de bijuterii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00143
(151) 12/01/2017
(732) PANAIT GIORGIU TOADER, Str.

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

(540)

food for skin

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 12.01.2017

11

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
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);
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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
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
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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 00144
(151) 12/01/2017
(732) S.C. TIRIAC AUTO S.R.L., Bd.

Expoziţiei nr. 2, Clădirea C9, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ŢIRIAC AUTO RULATE

(591) Culori revendicate:roşu, auriu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:240103; 270501;

290113;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
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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 00145
(151) 12/01/2017
(732) ROCIU DANIEL-SAMUEL, Str.

Ţiglarilor bl. B1, sc. C, et. 2, ap. 74,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P AR T N E R S  A GE NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ULTIMATE ELEVEN EST.2017

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020301;

030116; 090110; 240109; 240902;
290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00146
(151) 12/01/2017
(732) S.C. SERVSTING S.R.L., Str.

Alpiniştilor nr. 20, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

SERVSTING SPECIALISTUL TAU IN
PSI

(591) Culori revendicate:roşu-corai
 
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;

270507; 290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



          E R A T Ă

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2017/00089, înregistrată în data de 09.01.2017 şi publicată
în data de 16.01.2017, deoarece taxa de publicare a fost
achiată incomplet.


