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Cereri Mărci publicate în 19.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02378 12/04/2017 ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE URBANA
S.C. URBANICA ARCHITECTURE
& DEVELOPMENT S.R.L.

SocHeritage

2 M 2017 02381 12/04/2017 ASOCIATIA BIROU PENTRU
ARTA SI CERCETARE URBANA
S.C. URBANICA ARCHITECTURE
& DEVELOPMENT S.R.L.

SocMod

3 M 2017 02400 12/04/2017 OP CONSULTING S.R.L. O.P. CONSULTING
NANOSCOPIC LASER
CONDITIONING

4 M 2017 02420 12/04/2017 UNIVERSAL CERAL STORAGE
S.R.L.

Soare Ulei din floarea soarelui

5 M 2017 02519 12/04/2017 OLTEANU ION MĂDĂLIN URBAN TACTICAL FIGHT

6 M 2017 02520 12/04/2017 S.C. ELIT PRODEXIM S.R.L. Egetech

7 M 2017 02521 12/04/2017 S.C. ELIT PRODEXIM S.R.L. HORECADEPO.COM

8 M 2017 02522 12/04/2017 S.C. GREENTEK LIGHTING
S.R.L.

LightOptimal

9 M 2017 02523 12/04/2017 VISAN LEONARD MIREL PLAN BEER

10 M 2017 02524 12/04/2017 LEHACI MARIUS CONSTANTIN RARĂU SPORTS

11 M 2017 02525 12/04/2017 S.C. TAKTFEST S.R.L. DAUER

12 M 2017 02526 12/04/2017 S.C. COSIDRA FOOD S.R.L. LUNGO

13 M 2017 02527 12/04/2017 S.C. MIATUR S.R.L. Cofetăria Steaua

14 M 2017 02528 12/04/2017 S.C. PRODFENSTER 2000 S.R.L. FINK FENSTER

15 M 2017 02529 12/04/2017 ALPHA BANK ROMANIA S.A. ALPHA BANK Gold Personal
Banking



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de
12.04.21017

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă
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2

16 M 2017 02530 12/04/2017 S.C. MOTOC NIL INDUSTRIAL
S.R.L.

MOTOC-NIL - INDUSTRIAL -
s.r.l. SOCIETATE
ROMÂNO-ITALIANĂ

17 M 2017 02531 12/04/2017 SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

BISCOLATA MOOD

18 M 2017 02532 12/04/2017 DIGITAL VISION S.R.L. dv digital vision

19 M 2017 02533 12/04/2017 S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L. DESERTUL MEU PREFERAT

20 M 2017 02534 12/04/2017 S.C. ZALLA STRATEGIC
INVESTMENTS S.R.L.

Zalla Strategic Investments

21 M 2017 02535 12/04/2017 CUTURELA SANDU CRISTIAN AROMES NOIRS PRODUITS
NATURELS D'AFRIQUE

22 M 2017 02536 12/04/2017 S.C. DELICATESE FOOD S.R.L. DELICATESE

23 M 2017 02537 12/04/2017 BALACEANU AUREL-MIHAI SEVEN INN

24 M 2017 02538 12/04/2017 NGASSAM-NANA FALEMI FCI FALEMI CUPA
INTERCARTIERE

25 M 2017 02539 12/04/2017 S.C. STOMART BE SMART S.R.L. ...IN LOVE WITH BASKETBALL

26 M 2017 02542 12/04/2017 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

VIRTUALCARDS

27 M 2017 02543 12/04/2017 PRO TV S.R.L. GOSPODAR fără Pereche

28 M 2017 02544 12/04/2017 PRO TV S.R.L. ai NOŞTRI

29 M 2017 02545 12/04/2017 COLTUL BRUTARILOR S.R.L. Colţul Brutarilor PÂINE ŞI
SPECIALITĂŢI

30 M 2017 02546 12/04/2017 HAPPY CARDS S.R.L. HAPPY CARDS

31 M 2017 02547 12/04/2017 CAFENEAUA NOASTRA S.R.L. CAFENEAUA NOASTRĂ O
CAFENEA CU VINO-NCOA!

32 M 2017 02548 12/04/2017 S.C. DELTA ENERGY INVEST
S.R.L.

ENERGEN

33 M 2017 02549 12/04/2017 HELVETIC IMPEX S.R.L. Helvetic
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34 M 2017 02550 12/04/2017 S.C. WEST GATE STUDIOS S.A. Studio One

35 M 2017 02551 12/04/2017 AMD DIGITAL GRUP S.R.L. AM DIGITAL

36 M 2017 02552 12/04/2017 S.C. WEST GATE STUDIOS S.A. STUDIO ONE ACCOMODATION
SUITES

37 M 2017 02553 12/04/2017 GRIGORAS NICU PIZZA CU GUST

38 M 2017 02554 12/04/2017 S.C. MATECH COMPONENTS
S.R.L.

ALLINOX

39 M 2017 02555 12/04/2017 DEPARTAMENTUL PENTRU
LUPTA ANTIFRAUDĂ-DLAF

JUSTITIA DOMINA ET REGINA
OMNIUM VIRTUTUM EST

40 M 2017 02556 12/04/2017 ASOCIATIA CLUJUL
COMOARA-KINCSES
KOLOZSVÁR EGYESÜLET

VÁRKERT FESZTIVÁL

41 M 2017 02557 12/04/2017 BEAUTY STEL LINE SALON
S.R.L.

EVELIS

42 M 2017 02558 12/04/2017 CHETRAN MARIANA Fixul care iţi schimbă viaţa!
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(210) M 2017 02400
(151) 12/04/2017
(732) OP CONSULTING S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 57, bl. 55-57, sc. 2, et.
6, ap. 43, sector 5, 050712,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O.P. CONSULTING NANOSCOPIC
LASER CONDITIONING

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(531) Clasificare Viena:150113; 260416;

270501; 290113;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02378
(151) 12/04/2017
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE URBANA,
Bd. Burebista nr. 2, bl. D-14, sc. 4, ap.
114, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) S . C .  U R B A N I C A
A R C H I T E C T U R E  &
DEVELOPMENT S.R.L., Bdul.
Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4, ap. 114,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SocHeritage

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

16 Cărţi, reviste, fotografii (tipărituri).
25 Articole de îmbrăcăminte.
35 Servicii de promovare (publicitate).
40 Imprimare fotografică pe diverse feluri de
îmbrăcăminte.
41 Publicarea de reviste, pliante, cărţi şi
albume fotografice; activităţi culturale şi
educative.
42 Cercetare şi imprimare privind restaurarea
şi protejarea patrimoniului construit
(arhitectura) şi a operelor de artă plastică
(monumente); crearea de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02381
(151) 12/04/2017
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE URBANA,
Bd. Burebista nr. 2, bl. D-14, sc. 4, ap.
114, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) S . C .  U R B A N I C A
A R C H I T E C T U R E  &
DEVELOPMENT S.R.L., Bdul.
Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4, ap. 114,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SocMod

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

16 Cărţi, reviste, fotografii (tipărituri).
25 Articole de îmbrăcăminte.
35 Servicii de promovare (publicitate).
40 Imprimare fotografică pe diverse feluri de
îmbrăcăminte.
41 Publicarea de reviste, pliante, cărţi şi
albume fotografice; activităţi culturale şi
educative.
42 Cercetare şi imprimare privind restaurarea
şi protejarea patrimoniului construit
(arhitectura) şi a operelor de artă plastică
(monumente); crearea de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02420
(151) 12/04/2017
(732) UNIVERSAL CERAL STORAGE

S.R.L., Str. Lacul Tei nr. 1A, Comuna
Cernica, judeţul Ilfov, , SAT
CERNICA ROMANIA 

(540)

Soare Ulei din floarea soarelui

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C, 286C), galben (Pantone 100C),
alb, negru

(531) Clasificare Viena:090110; 270501;
270502; 290113;  

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

29 Uleiuri comestibile; uleiuri pentru gătit;
uleiuri de uz alimentar; ulei de
floarea-soarelui comestibil; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02542
(151) 12/04/2017
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

LIMITED, Perdica 7, Strovolos, P.C.
2057, , NICOSIA CIPRU 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VIRTUALCARDS

(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:260422; 261107;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aplicaţii software pentru calculator şi pentru
dispozitive mobile; baze de date (electronice);
carduri imprimate (magnetice); carduri
imprimate(codificate); carduri inteligente
codificate; carduri de membru codificate;
carduri pentru cadouri codificate; carduri de
identitate electronice; carduri de fidelitate
codificate; etichete electronice; software de
calculator interactiv care furnizează informaţii
de navigaţie şi călătorie; software de
calculator (programe) pentru scanarea
imaginilor şi a documentelor; cupoane
magnetice care pot fi descărcate electronic pe
telefoane mobile.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
prezentări de produse şi servicii de afişarea
produselor; servicii de fidelizare motivare şi
recompensare;promovarea vânzărilor pentru
terţi prin intermediul distribuţiei şi
administrării de carduri pentru utilizatori

privilegiaţi;organizare, gestionare şi
monitorizare a vânzărilor şi a programelor
promoţionale de stimulare şi a programelor de
fidelizare pentru clienţi; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale;promovarea de
produse şi servicii ale terţilor prin programe
de carduri de reduceri;promovarea produselor
şi a serviciilor terţilor, prin distribuirea de
cupoane. 
36 Servicii referitoare la carduri de reduceri
furnizate tinerilor în scopuri culturale, de
călătorie şi agrement; oferirea de reduceri
pentru instituţii participante terţe pe baza unui
card de membru;emitere de cupoane(carduri)
de reducere; emitere de cupoane (carduri)
cadou preplătite; emitere de carduri pentru
plăţi electronice în legătură cu programe de
bonusuri şi recompense
42 Proiectare şi dezvoltare de sofware pentru
planificarea rutelor; proiectare dezvoltare,
creeare, actualizare şi întreţinere de
software;creare şi dezvoltare de software în
domeniul aplicaţiilor mobile; proiectarea,
crearea şi dezvoltarea unui soft pentru
emiterea şi gestionarea cartelelor virtuale de
fidelitate şi pentru promovarea ofertelor
comerciale ale emitenţilor cartelelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02550
(151) 12/04/2017
(732) S.C. WEST GATE STUDIOS S.A.,

B-dul Preciziei, Nr.24, Corp
Administrativ, Bl.Clădirea C1, sector
6, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

Studio One

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:260117; 270501;

270717; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02530
(151) 12/04/2017
(732) S.C. MOTOC NIL INDUSTRIAL

S.R.L. ,  Drumul de Centură
Chitila-Mogoşoaia nr. 11, Judeţul
Ilfov, , CHITILA ROMANIA 

(540)

MOTOC-NIL - INDUSTRIAL - s.r.l.
SOCIETATE ROMÂNO-ITALIANĂ

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02531
(151) 12/04/2017
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi
83412 Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, ,
GAZIANTEP TURCIA 

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

(540)

BISCOLATA MOOD

(591) Culori revendicate:galben, maro, roşu,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:080110; 080119;
270501; 270502; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate făcute
din cereale; pâine, produse de patiserie; gheaţă
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă; produse de

cofetărie, ciocolate, biscuiţi, biscuiţi crackers,
napolitane, ciocolată pe bază de lapte, tarte,
prăjituri, ciocolată şi produse de cofetărie cu
caramel; gumă de mestecat; îngheţată; gustări
pe bază de cereale, popcorn, ovăz decorticat,
cipsuri de porumb, cereale pentru micul dejun,
grâu procesat pentru consum uman, orz
măcinat pentru consum uman, ovăz procesat
pentru consum uman, secară procesată pentru
consum uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02532
(151) 12/04/2017
(732) DIGITAL VISION S.R.L., Str.

Stadionului nr. 7A, Judeţul
Hunedoara, , HAŢEG ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

dv digital vision

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse IT, sisteme de calcul, laptopuri,
servere şi accesorii, componente IT,
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monitoare, periferice şi accesorii, software,
sisteme de supraveghere video, birotica,
televizoare, produse electronice si
electrocasnice, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web sau platforme specializate, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii pentru aceste
produse, inclusiv online; informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse; activităţi de import-export
cu produse de tipul celor sus-menţionate;
lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02543
(151) 12/04/2017
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache

Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

GOSPODAR fără Pereche

(591) Culori revendicate:roşu, maro, maro
deschis, gri, gri maroniu, negru

(531) Clasificare Viena:020901; 250110;
270508; 290114;  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
p u b l i c i t a r e  p e n t r u  p r o m o v a r e a
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
online şi offline, portalurilor şi site-urilor web;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet. 
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02533
(151) 12/04/2017
(732) S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L., Str.

Mihail Kogălniceanu nr. 46, judeţul
Alba, 515800, SEBEŞ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

DESERTUL MEU PREFERAT

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făina şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahar, miere,
sirop de melasa; drojdie, praf decopt; sare;
muştar; oşet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02544
(151) 12/04/2017
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache

Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ai NOŞTRI

(591) Culori revendicate:alb, gri, portocaliu,
galben

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
270510; 290114;  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor aunor spaţii
p u b l i c i t a r e  p e n t r u  p r o m o v a r e a
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
online şi offline, portalurilor şi site-urilor web;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet. 
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
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televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02534
(151) 12/04/2017
(732) S.C. ZALLA STRATEGIC

INVESTMENTS S.R.L., Str. Vasile
Milea nr. 77, Judeţul Arad, ,
LOCALITATEA VLADIMERESCU
ROMANIA 

(540)

Zalla Strategic Investments

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02545
(151) 12/04/2017
(732) COLTUL BRUTARILOR S.R.L.,

Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 43,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colţul Brutarilor PÂINE ŞI
SPECIALITĂŢI

  
(531) Clasificare Viena:020912; 250119;

260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
făină şi preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02555
(151) 12/04/2017
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU

LUPTA ANTIFRAUDĂ-DLAF,
B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JUSTITIA DOMINA ET REGINA
OMNIUM VIRTUTUM EST

(591) Culori revendicate:pantone 873C,
pantone 280C, pantone Reflex Blue,
pantone 116C, pantone 186C

(531) Clasificare Viena:030701; 030717;
170302; 230101; 240113; 240117;
240703; 240901; 270501; 290115;  

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

35 Creare şi întreţinere bază de date privind
protecţia intereselor financiare europene în
România; publicitate privind protecţia
intereselor financiare europene. 
36 Servicii financiare în domeniul protecţiei
intereselor financiare europene; servicii de
expertiză privind protecţia intereselor
financiare europene (expertize fiscale).
41 Instruire, educare şi pregătire profesională
în domeniul protecţiei intereselor financiare
europene.

45 Servicii juridice privind protecţia
intereselor financiare europene.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02535
(151) 12/04/2017
(732) CUTURELA SANDU CRISTIAN,

B-dul Pipera nr. 122D, bl. C, et. 1, ap.
2, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

AROMES NOIRS PRODUITS
NATURELS D'AFRIQUE

(591) Culori revendicate:maro (pantone
476C)

(531) Clasificare Viena:010302; 020904;
260105; 270501; 270504;  

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

30 Cacao de provenienţă africană.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02536
(151) 12/04/2017
(732) S.C. DELICATESE FOOD S.R.L.,

Str. George Topirceanu nr. 16, Jud.
Sibiu, 551028, MEDIAŞ ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DELICATESE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe, ciuperci şi legume prelucrate,
conservate, congelate, uscate şi gătite; fructe
feliate, aromatizate, deshidratate, uscate,
glasate, glazurate, gătite, coapte, fermentate,
consevate, congelate; coji de fructe; alune,
arahide şi preparate din arahide; fructe cu
coajă lemnoasă preparate; nuci uscate,
conservate, preparate; năut preparat, pastă de
năut; castane, banane, cartofi, foi de alge,
turte, toate prăjite şi/sau preparate; coji de
cartofi umplute; conserve şi murături; jeieuri,
dulceţuri, gemuri; compoturi din legume şi
fructe; paste şi piureuri din fructe şi legume;
concentrate de tomate; ouă, lapte, produse
lactate, brânzeturi şi înlocuitori ai acestora;
uleiuri şi grăsimi comestibile; ulei de susan
pentru mâncăruri; carne procesată, mezeluri.

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; seminţe, cafea,
susan, boabe de porumb, procesate şi prăjite,
amidon şi produsele acestora, preparate,
coapte; seminţe de susan prăjite, măcinate;
pastă de susan; humus; paste uscate şi
proaspete, tăieţei, galuşte; făină şi preparate
din cereale, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie, prăjituri, taste, biscuiţi,
batoane; batoane din cereale; batoane din
cereale cu nuci şi fructe uscate; glazuri dulci
şi umpluturi; sosuri de ciocolată; sosuri pentru
îngheţată; sosuri cu fructe; sosuri cu ierburi;
arahide crocante; făină de nuci; preparate şi
produse de cofetărie, îngheţată; alimente
semipreparate; cereale pentru micul dejun,
gustări pe bază de cereale, gustări din cereale
expandate, fulgi de cereale, musli, cipsuri,
cereale gata preparate, mâncăruri făcute din
cereale coapte, terci şi griş; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar,
ketchup; condimente pe bază de ketchup şi sos
tip salsa; creme pe bază de maioneză şi
ketchup; oţet, sosuri; sosuri sarate; sosuri
condimentate (chutney) condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02546
(151) 12/04/2017
(732) HAPPY CARDS S.R.L., Str. Mihai

Bravu nr. 176, bl. 228, sc. A, et. 6, ap.
26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HAPPY CARDS

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02551
(151) 12/04/2017
(732) AMD DIGITAL GRUP S.R.L., Str.

Culturii nr. 10/4, jud. Maramureş, ,
BAIA-MARE ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AM DIGITAL

(531) Clasificare Viena:010315; 010706;
050520; 050521; 270501;  

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

16 Hârtie pentru fotocopiere (papetărie).
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor precum: imprimante şi accesorii
pentru acestea, imprimante termice,
imprimante video, imprimante laser,
imprimante matriciale, imprimante
fotografice, imprimante scaner, imprimante
optice, imprimante 3D, imprimante tip plotter,
imprimante tip laser, imprimante cu jet de
cerneală ,  comutatoare imprimante,
amortizoare pentru imprimante, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, aparate
de fotografiat, echipamente fotografice şi
accesoriu, hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; hârtie
fotografică, hârtie offset, hârtie xerografică,
hârtie electrostatică, hârtie fluorescentă, hârtie
autocopiativă, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
de fax, hârtie pentru imprimare digitală, hârtie
pentru imprimante cu laser, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie, materiale pentru artişti,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
caractere tipografice, forme de tipar,
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
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anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine şi
magazine online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02537
(151) 12/04/2017
(732) BALACEANU AUREL-MIHAI, Str.

Emil Racoviţă nr. 17, bl. 2, sc. A, et. 3,
ap. 15, Judeţul Braşov, 500177,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SEVEN INN

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena:010104; 260305;
260317; 270501; 270701; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02552
(151) 12/04/2017
(732) S.C. WEST GATE STUDIOS S.A.,

B-dul Preciziei, Nr.24, Corp
Administrativ, Bl.Clădirea C1, sector
6, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

STUDIO ONE ACCOMODATION
SUITES

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:260117; 270501;

270717; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02553
(151) 12/04/2017
(732) GRIGORAS NICU, Comuna

Cosmeşti, Jud. Galaţi, , SAT
BALTARETI ROMANIA 

(540)

PIZZA CU GUST

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

(531) Clasificare Viena:051105; 080725;
270501; 270502; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02554
(151) 12/04/2017
(732) S.C. MATECH COMPONENTS

S.R.L., Şos. Alexandria nr. 8, bl. L3,
sc. A, ap. 17, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALLINOX

(591) Culori revendicate:turcuaz, gri, gri
închis, negru

(531) Clasificare Viena:260504; 261109;
270501; 290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02538
(151) 12/04/2017
(732) NGASSAM-NANA FALEMI, Str.

Fabricii nr. 6, bl. 25/3, sc. A, et. 4, ap.
17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FCI FALEMI CUPA INTERCARTIERE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7461C)

(531) Clasificare Viena:210301; 270501;
290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02556
(151) 12/04/2017
(732) A S O C I A T I A  C L U J U L

C O M O A R A - K I N C S E S
KOLOZSVÁR EGYESÜLET, Str.
Iuliu Maniu, nr. 2, et. I, ap. 5, Jud.
Cluj, 400095, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VÁRKERT FESZTIVÁL

(591) Culori revendicate:bordo, galben
auriu, verde închis

(531) Clasificare Viena:050108; 050116;
270501; 290113;  

(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02557
(151) 12/04/2017
(732) BEAUTY STEL LINE SALON

S.R.L., Str. Baba Novac nr. 179,
Garsoniera 37, bl. BN 11, jud.
Co n s t a n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

EVELIS

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri nemedicinale; articole de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru păr.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a

frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii
de infrumuseţare pentru persoane, cosmetică,
terapii faciale, remodelare corporală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02547
(151) 12/04/2017
(732) CAFENEAUA NOASTRA S.R.L.,

Str. Sf. Lazăr nr. 30, bl. K7, parter,
jud. Iaşi, 700045, IAŞI ROMANIA 

(540)

CAFENEAUA NOASTRĂ O CAFENEA
CU VINO-NCOA!

(591) Culori revendicate:galben, maro,
turcoaz, alb

(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
260116; 260118; 290114;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de baruri, cafenele, ceainării,
snack-baruri, bistro, bufeturi şi localuri pentru
fast-food, restaurante, cantine şi cafeterii;
cofetării; servicii de catering; servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi); închirierea de spaţii pentru festivităţi
şi facilităţi temporare de reuniuni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02539
(151) 12/04/2017
(732) S.C. STOMART BE SMART S.R.L.,

Str. Cronicar Mustea, nr. 2, Jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

...IN LOVE WITH BASKETBALL

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, toate acestea în
legătură cu un club de baschet, în mod special.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02549
(151) 12/04/2017
(732) HELVETIC IMPEX S.R.L., Str.

Bisericii Române nr. 67, judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 0 6 8 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Helvetic

(531) Clasificare Viena:260119; 261113;
270501; 270507;  

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

35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
aparate şi instrumentepentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
panouri solare, aparate de încălzit, de ventilare
şi de distribuire a apei; prezentarea acestor
produse pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv
online; informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse; activităţi de import-export cu
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produse de tipul celor sus-menţionate; lanţuri
de magazine şi magazine online specializate;
management şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02548
(151) 12/04/2017
(732) S.C. DELTA ENERGY INVEST

S.R.L., Str. Traian, nr. 77-79, et.3, ap.
20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENERGEN

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis

(531) Clasificare Viena:270504; 290112;  
(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);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,

reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02520
(151) 12/04/2017
(732) S.C. ELIT PRODEXIM S.R.L., Str.

Dristor nr. 97-119, bl. 63, sc. 3, ap.
682, sector 3, 031535, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Egetech

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; minereuri.
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
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aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02521
(151) 12/04/2017
(732) S.C. ELIT PRODEXIM S.R.L., Str.

Dristor nr. 97-119, bl. 63, sc. 3, ap.
682, sector 3, 031535, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HORECADEPO.COM

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02522
(151) 12/04/2017
(732) S.C. GREENTEK LIGHTING

S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica nr.
182A, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LightOptimal

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
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de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02523
(151) 12/04/2017
(732) VISAN LEONARD MIREL, Str.

Roşia Montana nr. 19, bl. 30, et. 3, ap.
13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PLAN BEER

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
menaj; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale plastice
pentru ambalaj; caractere tipografice; forme de
tipar.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web; furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02524
(151) 12/04/2017
(732) LEHACI MARIUS CONSTANTIN,

Calea Transilvaniei nr. 87, judeţul
S u c e a v a ,  ,  C Â M P U L U N G
MOLDOVENESC ROMANIA 

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

(540)

RARĂU SPORTS

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:030407; 030422;
270501; 270502; 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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02525
(151) 12/04/2017
(732) S.C. TAKTFEST S.R.L., Aleea

Grădinari nr. 4-5, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

DAUER

(591) Culori revendicate:gri, galben, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519; 290114;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale
de construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şituburi
metalice; minereuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);

cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02526
(151) 12/04/2017
(732) S.C. COSIDRA FOOD S.R.L., Str.

Vârful cu Dor nr. 7, bl. V4B, sc. C, et.
3, ap. 44, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă (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 02527
(151) 12/04/2017
(732) S.C. MIATUR S.R.L., Str. Paris nr.

31, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

Cofetăria Steaua

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

30 Cafea; ceai; cacao; zahăr, orez; tapioca;
sago; înlocuitori de cafea; faină şi preparate
din cereale, cofetărie, produse de patiserie şi
pâine; produse de cofetărie îngheţate, produse

de cofetărie congelate; produse de cofetărie
nemedicamentoase; produse din zahăr;
produse de cofetărie dulci aromate; produse
de cofetărie din ciocolată; produse de
cofetărie din nuci; deserturi preparate
(produse de cofetărie); produse de cofetărie
cu gheaţă; drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale); produse de cofetărie pe bază
de produse lactate; suc de fructe (produse de
cofetărie); trufe cu rom (produse de
cofetărie); produse de cofetărie care conţin
gem, jeleu, cu cremă spumă, umplute cu vin,
umplute cu alcool, în formă lichidă, învelite în
ciocolată, cu aromă de ciocolată, sub formă de
tablete, pe bază de portocale, din ciocolată
conţinând praline, cu aromă de praline, pe
bază de făină, cu umpluturi lichide de fructe,
cu aromă de lemn dulce, îngheţată sub formă
de acadea, nemedicinale pe bază de mentă,
congelate pe bază de lactate, cu aroma de
mentă (nemedicinale); fondante (dulciuri);
amestecuri pentru preparea produselor de
cofetărie congelate; decoraţiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie; gustări constând
în principal din produse de cofetărie; produse
de patiserie proaspete; produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele); dulciuri
cu migdale; lianţi pentru îngheţată (îngheţată
comestibilă); biscuiţi; turtă dulce; pâine;
chifle; blaturi de tort; pudră de tort; torturi;
arome pentru torturi, altele decât uleiurile
esenţiale; bomboane; caramele (bomboane);
ciocolată; dulciuri pentru decorarea pomilor
de Crăciun; dulciuri; prăjiturele; biscuiţi
crocanţi; îngheţată; cremă din oua, lapte şi
zahăr; glazură de torturi; iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri); jeleuri de fructe
(dulciuri); lemn dulce (dulciuri); biscuiţi de
malţ; marţipan; mentă pentru dulciuri; spume
de ciocolată; spume de deser (dulciuri);
clătite; cremă de prăjituri; pateuri (produse de
patiserie); bomboane cu arahide; petit-beurre;
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plăcinte; praline; budinci; tarte; şerbeturi
(îngheţată); bat de lemn dulce (dulciuri);
dulciuri cu zahăr; pâine dedospită.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de cofetărie,
patiserie, brutărie permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); publicitate online pe
o reţea de computere; organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale, publicitare şi
de promovare; publicitate în aer liber;
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail; demonstraţii cu produse;
aranjarea vitrinelor; distribuirea eşantioanelor.
39 Transport; ambalare, depozitare şi livrare
de produse de cofetărie, patiserie, brutărie.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică cu produse de cofetărie,
patiserie, brutărie; cafenele; servicii de
catering de alimente şi băuturi; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02528
(151) 12/04/2017
(732) S.C. PRODFENSTER 2000 S.R.L.,

nr. 21, Comuna Capleni, judeţul Satu
Mare, , SAT CAPLENI ROMANIA 

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

(540)

FINK FENSTER

(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:070124; 260409;

260725; 270501; 290112;  
(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii de proiectare; consultanţă tehnică
în materie de proiectare; servicii de proiectare
pentru interiorul clădirilor; proiectare de sticlă
şi de produse din sticlă; servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02529
(151) 12/04/2017
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALPHA BANK Gold Personal Banking

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire (compilarea informaţiilor
în baze de date) computerizată; contabilitate;
audit; consultanţă în afaceri; analiză de piaţă;
prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;

schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii
de capital; leasing; cecuri; împrumuturi;
fonduri mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax; acces la
baza de date; închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
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;
design şi dezvoltarea de hardware şi software.

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale în beneficiul unor
terţi; cercetare juridică; litigii; mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02519
(151) 12/04/2017
(732) OLTEANU ION MĂDĂLIN, Str.

Mărgelelor nr. 4, bl. 303, sc. 1, et. 1,
ap. 4, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02558
(151) 12/04/2017
(732) CHETRAN MARIANA, Str. A. I.

Cuza, nr. 2, bl. H1, sc. B, et. 2, ap. 17,
Jud. Vaslui,  753100, HUŞI
ROMANIA 

(540)

Fixul care iţi schimbă viaţa!

  

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

35 Publicitate;administraţie comercială;
publicitate online; promovarea afacerii
(publicitate).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cursuri de nutriţie
nemedicale (instruire)
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
consultanţă legată de nutriţie; consiliere
l e g a t ă
de nutriţie; furnizare de informaţii referitoare
la nutriţie; furnizare de informaţii despre
suplimente dietetice şi nutriţie; consultanţă în
materie de frumuseţe; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; furnizare de
informaţii în materie de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜


