
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
12/06/2017

PUBLICATE ÎN DATA DE 19/06/2017



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/06/2017

2

Cereri Mărci publicate în 19/06/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03218 12/06/2017 RADU CRISTIANBUCIUMAN

MIHAI-VIRGIL
REZISTENŢA URBANĂ

2 M 2017 03857 12/06/2017 SC RESTART MEDIA SRL ENTRANCE

3 M 2017 03858 12/06/2017 SC ASTON COM SA osaka

4 M 2017 03859 12/06/2017 MARIUS CONSTANTIN LEHACI BRAŞOV SPORTS

5 M 2017 03860 12/06/2017 SC KOPFZEIT 6B SRL KOPFZEIT

6 M 2017 03861 12/06/2017 ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA RESPECT Platforma pentru
drepturi şi libertăţi

7 M 2017 03862 12/06/2017 LIVIU-BOGDAN AVĂDĂNI ALUMART BUILDING FACADES

8 M 2017 03864 12/06/2017 SC NEGRO 2000 SRL ETICHETA VERDE

9 M 2017 03866 12/06/2017 SC SELGROS CASH & CARRY
SRL

CLUBUL PASIONATILOR.
SELGROS

10 M 2017 03867 12/06/2017 ABU MSALAM ALI HASAN Ali Medical Centrer AMC

11 M 2017 03868 12/06/2017 SC REVA GROUP SRL FIDELITAS VINCIT

12 M 2017 03869 12/06/2017 LUPASCU CLAUDIA-TEODORA COSMETICSFLAME

13 M 2017 03870 12/06/2017 SC SELENIT SRL INSECTISEL

14 M 2017 03871 12/06/2017 SC SELENIT SRL COROSEL

15 M 2017 03872 12/06/2017 SC SELENIT SRL CARTISEL

16 M 2017 03873 12/06/2017 SC SELENIT SRL SELARAT

17 M 2017 03874 12/06/2017 SC VETRO DESIGN SRL PRIMA

18 M 2017 03875 12/06/2017 SC MOVEOS INVEST SRL MOVEOS reliable resources
reliable solutions

19 M 2017 03876 12/06/2017 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

La Doi Paşi RAPID

20 M 2017 03877 12/06/2017 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

La Doi Paşi DIN MERS

21 M 2017 03878 12/06/2017 FLORIN ENCEANU Bookzone

22 M 2017 03879 12/06/2017 SC GOOD PEOPLE SA DO GOOD WITH FOOD

23 M 2017 03880 12/06/2017 SC GOOD PEOPLE SA FRUFRU market

24 M 2017 03881 12/06/2017 ART THERAPY CENTER SRL-D TERAPIA VEEDA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 03882 12/06/2017 SILVIA BOGDAN DISTRUPTIVE THINKING

BREAKING PATTERNS
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(210) M 2017 03218
(151) 12/06/2017
(732) RADU CRISTIAN, BD. THEODOR

PALLADY NR. 9, BL. R5, SC. B,
AP.301, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BUCIUMAN MIHAI-VIRGIL, STR.
TRANDAFIRILOR NR. 74, SAT
CORNETU, COM. CORNETU,
JUD. ILFOV, CORNETU,
ROMANIA

(540)
REZISTENŢA URBANĂ

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03857
(151) 12/06/2017
(732) SC RESTART MEDIA SRL ,

STR. ION BREZOIANU NR.
23-25, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
010131, ROMANIA

(540)

ENTRANCE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.04.18; 14.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03858
(151) 12/06/2017
(732) SC ASTON COM SA, ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92, ET. 4, AP.
40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

osaka
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.04

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
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echipament pentru stingerea incendiilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03859
(151) 12/06/2017
(732) MARIUS CONSTANTIN LEHACI,

CALEA TRANSILVANIA
NR.87, JUDEŢUL SUCEAVA,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BRAŞOV SPORTS
(591) Culori revendicate:albastru închis,

roşu închis, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 01.07.22;
03.04.07; 03.04.24; 03.04.26;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
29.01.14

(511) Produse si/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 03860
(151) 12/06/2017
(732) SC KOPFZEIT 6B SRL, STR.

GRADINARILOR NR. 6B,
PARTER+ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KOPFZEIT
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena: 02.05.01;
02.05.23; 27.05.01; 29.01.12

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03861
(151) 12/06/2017
(732) ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA

, BDUL. MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 17, PAVILION 7,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011454, ROMANIA

(540)

RESPECT Platforma
pentru drepturi şi libertăţi

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone 285 C)

(531) Clasificare Viena: 26.04.01;
25.01.19; 27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03862
(151) 12/06/2017
(732) LIVIU-BOGDAN AVĂDĂNI,

STR. GEORGE VÂLSAN NR.
12, BL. 109, SC. 4, ET. 5, AP.
189, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ALUMART
BUILDING FACADES
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(591) Culori revendicate:negru (Pantone
426C), mov (Pantone 2425C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare
și construcții, construcții transportabile
metalice, cabluri și fire metalice neelectrice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03864
(151) 12/06/2017
(732) SC NEGRO 2000 SRL , BDUL

METALURGIEI 136, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041837, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ETICHETA VERDE

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03866
(151) 12/06/2017
(732) SC SELGROS CASH & CARRY

SRL, CALEA BUCUREŞTI
NR. 231, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500299, ROMANIA

(540)
CLUBUL PASIONATILOR.

SELGROS
(511) Produse si/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 învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03867
(151) 12/06/2017
(732) ABU MSALAM ALI HASAN, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 39, BL.
PB1, AP. 13, JUDEŞUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(540)

Ali Medical Centrer AMC
(591) Culori revendicate:roşu, negru,

galben, verde

(531) Clasificare Viena: 02.05.08;
02.05.22; 02.05.24; 02.07.23;
02.09.15; 02.09.01; 27.05.01;
29.01.15

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

44. Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03868
(151) 12/06/2017
(732) SC REVA GROUP SRL, STR.

1 DECEMBRIE BL. 18, SC.B,
ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL TULCEA,
MACIN, ROMANIA

(540)

FIDELITAS VINCIT
(591) Culori revendicate:negru, galben,

gri, roşu

(531) Clasificare Viena: 03.07.01;
03.07.19; 23.01.01; 24.01.09;
24.01.15; 24.11.25; 27.05.01;
29.01.14

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

37. Servicii de instalare sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat şi monitorizarea
sistemelor de pază.
39. Transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii de pază a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, gardă de corp, consultanţă în
domeniul pazei şi protecţiei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03869
(151) 12/06/2017
(732) LUPASCU CLAUDIA-TEODORA,

ALEEA FRAŢII BUZESCU NR. 9,
SC. B, AP. 69, JUD. SIBIU, SIBIU,
550367, ROMANIA

(540)
COSMETICSFLAME

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03870
(151) 12/06/2017
(732) SC SELENIT SRL, NR. 94, LOC.

SATU NOU, JUD. BIHOR, SATU
NOU, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL , MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
INSECTISEL

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

5. Produse naturale cu acţiune insecticidă
pentru domeniul agricol, horticol, floricol
(insecticide).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03871
(151) 12/06/2017
(732) SC SELENIT SRL, NR. 94, LOC.

SATU NOU, JUD. BIHOR, SATU
NOU, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL.O2, SC. C, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
COROSEL

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

5. Produse naturale pentru distrugerea
dăunătorilor: coropişniţe, viermi sarmă şi
alţi nematozi (insecticide).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03872
(151) 12/06/2017
(732) SC SELENIT SRL, NR. 94, LOC.

SATU NOU, JUD. BIHOR, SATU
NOU, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. 3, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CARTISEL

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

5. Produse naturale pentru distrugerea
dăunătorilor: cârtiţe şi rozătoare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03873
(151) 12/06/2017
(732) SC SELENIT SRL, NR. 94, LOC.

SATU NOU, JUD. BIHOR, SATU
NOU, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL.O2, SC. C, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SELARAT

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

5. Produse naturale pentru distrugerea
rozătoarelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03874
(151) 12/06/2017
(732) SC VETRO DESIGN SRL ,

STR.SOLDAT CONSTANTIN
DRĂGAN NR.20, SECT.3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL , MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRIMA
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

verde, albastru, mov, negru

(531) Clasificare Viena: 01.15.01;
27.05.01; 29.01.15

(511) Produse si/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 protecţia pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
7. Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras.
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate
devânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor, Aparate şi instrumente de
uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
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măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite in construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului - uniforme medicale.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03875
(151) 12/06/2017
(732) SC MOVEOS INVEST SRL, STR.

TUDOR ARGHEZI NR. 3, BIROU
1, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(540)

MOVEOS reliable resources
reliable solutions

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
portocaliu, gri, galben
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.03.15; 26.03.04; 26.03.05;
26.07.25

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03876
(151) 12/06/2017
(732) MIP METRO GROUP

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, METRO-
STRASSE 1, DUESSELDORF,
40235, GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

La Doi Paşi RAPID
(591) Culori revendicate:verde,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
10.03.11; 27.05.08; 27.05.15;
24.15.07; 24.15.21; 26.03.23

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, papetărie,
materiale plastice pentru ambalaj, în special
plicuri, pungi şi folii, pungi din hârtie sau

plastic pentru păstrarea alimentelor, saci de
gunoi din hârtie sau plastic.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul,
inclusiv pe reţeaua internet şi/sau prin
intermediul emisiunilor de teleshopping,
de: produse chimice, produse de
curăţare, produse de lustruire şi frecare,
produse de spălare, vopsele, produse
farmaceutice, cosmetice, aparate de ras
şi accesorii, produse de parfumerie,
articole de menaj, obiecte utile pentru
menaj, carburanţi, produse de iluminat
şi carburanţi de motor, uleiuri şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, lumânări, produse
pentru sănătate, produse farmaceutice, de
igienă personală şi articole de toaletă,
maşini, scule şi obiecte din metale comune,
articole de construcţie, articole pentru
bricolaj şi pentru grădinărit, articole pentru
hobby-uri şi articole pentru lucru manual,
articole electrice şi electronice, suporturi de
stocare a înregistrărilor audio şi medii de
date, aparate de iluminat, de încălzit, de
gătit, de congelat, de uscat şi de ventilat,
aparate pentru curăţare cu aburi şi călcare
cu aburi, instalaţii sanitare şi accesorii,
ustensile electrice şi neelectrice pentru
menaj sau bucătărie, articole din sticlă,
ceramică, porţelan, produse din metal şi
plastic pentru menaj şi bucătărie, borcane
pentru menaj şi bucătărie, cuţite, furculiţe
şi linguri, seturi de vase de bucătărie, şi
articole şi materiale decorative, respectiv
ornamente, ornamente de sezon, festive,
de petrecere şi tematice pentru obiecte,
geam pentru ferestre, geamuri, pentru
încăperi, construcţii şi spaţii, ghirlande,
drapele şi filme, vehicule şi accesorii pentru
vehicule, biciclete şi accesorii biciclete,
vehicule cu motor pe două roţi şi accesorii,
focuri de artificii, ceasuri şi ceasuri de
mână şi bijuterii, instrumente şi aparate de
gimnastică, instrumente muzicale, produse
de imprimerie, articole de papetărie, articole
de birou, genţi şi articole de şelărie,
mobilier, accesorii, corturi de camping,
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corturi, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi produse textile, articole care
servesc la acoperirea capului, produse din
piele şi imitaţii de piele, geamantane, genţi,
rucsacuri, umbrele şi umbrele de soare,
jucării, aparate de sport, echipamente şi
accesorii pentru sport, alimente, fructe,
legume şi băuturi, produse agricole,
produse horticole şi produse silvice, hrană
pentru animale şi accesorii pentru animale,
plante, articole pentru fumători, produse din
tutun şi alte stimulente naturale, respectiv
alcool, cafea, ceai, ciocolată, zahăr şi
mirodenii şi produse de menaj, preluare,
prelucrare şi procesare de comenzi (servicii
de birou), servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de mărfuri şi servicii
pentru alte intreprinderi ), preluare de
comenzi, servicii de livrare mărfuri şi
prelucrare de facturi, facturare (lucrări de
birou), organizarea de programe bonus
şi de fidelitate sub formă de programe
de atragere a clienţilor pentru scopuri
de marketing (promovare), publicitate,
achiziţia şi loializarea de clienţi prin
mesaje publicitare (trimiterea de mesaje
publicitare), organizarea şi realizarea de
expoziţii şi târguri comerciale şi publicitare,
închiriere de material publicitar şi timp
publicitar în mediile de comunicaţie,
închiriere de aparate şi maşini de birou,
servicii de închiriere de distribuitoare,
închirierea de standuri comerciale,
consultanţă în afaceri, planificarea şi
supravegherea dezvoltării organizaţionale
a societăţilor, gestiunea afacerilor
comerciale, consultanţă profesională
despre afaceri, în special pentru concepte
de franciză.
36. Servicii financiare, în special
intermediere de credite şi acordare de
credite pentru comerţul cu ridicata şi
cu amănuntul, leasing şi intermediere
de leasing, închiriere, intermediere şi
concesionare de bunuri imobiliare.

39. Transport, ambalare şi depozitare
de pachete şi/sau produse, ridicare,
transportare şi livrare de pachete şi/sau
produse, transport cu vehicule de colete şi/
sau produse, servicii de logistică (logistică
de transport), în special întocmire de
comenzi, logistică de depozitare şi contract,
logistică de achiziţii, logistică de distribuţie
şi logistică de retumare (managementul
bunurilor).
41. Educaţie şi instruire pentru optimizarea
firmelor de desfacere cu amănuntul şi a
firmelor, publicare şi editare de produse de
imprimerie şi de medii electronice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03877
(151) 12/06/2017
(732) MIP METRO GROUP

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, METRO-
STRASSE 1, DUESSELDORF,
40235, GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

La Doi Paşi DIN MERS
(591) Culori revendicate:verde,

portocaliu
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(531) Clasificare Viena: 10.03.11;
27.05.08; 27.05.15; 29.01.13;
24.15.07; 24.15.21; 26.03.23

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, papetărie,
materiale plastice pentru ambalaj, în special
plicuri, pungi şi folii, pungi din hârtie sau
plastic pentru păstrarea alimentelor, saci de
gunoi din hârtie sau plastic.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul,
inclusiv pe reţeaua internet şi/sau prin
intermediul emisiunilor de teleshopping,
de: produse chimice, produse de
curăţare, produse de lustruire şi frecare,
produse de spălare, vopsele, produse
farmaceutice, cosmetice, aparate de ras
şi accesorii, produse de parfumerie,
articole de menaj, obiecte utile pentru
menaj, carburanţi, produse de iluminat
şi carburanţi de motor, uleiuri şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, lumânări, produse
pentru sănătate, produse farmaceutice, de
igienă personală şi articole de toaletă,
maşini, scule şi obiecte din metale comune,
articole de construcţie, articole pentru
bricolaj şi pentru grădinărit, articole pentru
hobby-uri şi articole pentru lucru manual,
articole electrice şi electronice, suporturi de
stocare a înregistrărilor audio şi medii de
date, aparate de iluminat, de încălzit, de
gătit, de congelat, de uscat şi de ventilat,
aparate pentru curăţare cu aburi şi călcare
cu aburi, instalaţii sanitare şi accesorii,
ustensile electrice şi neelectrice pentru
menaj sau bucătărie, articole din sticlă,
ceramică, porţelan, produse din metal şi
plastic pentru menaj şi bucătărie, borcane
pentru menaj şi bucătărie, cuţite, furculiţe
şi linguri, seturi de vase de bucătărie, şi
articole şi materiale decorative, respectiv
ornamente, ornamente de sezon, festive,
de petrecere şi tematice pentru obiecte,
geam pentru ferestre, geamuri, pentru
încăperi, construcţii şi spaţii, ghirlande,

drapele şi filme, vehicule şi accesorii pentru
vehicule, biciclete şi accesorii biciclete,
vehicule cu motor pe două roţi şi accesorii,
focuri de artificii, ceasuri şi ceasuri de
mână şi bijuterii, instrumente şi aparate de
gimnastică, instrumente muzicale, produse
de imprimerie, articole de papetărie, articole
de birou, genţi şi articole de şelărie,
mobilier, accesorii, corturi de camping,
corturi, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi produse textile, articole care
servesc la acoperirea capului, produse din
piele şi imitaţii de piele, geamantane, genţi,
rucsacuri, umbrele şi umbrele de soare,
jucării, aparate de sport, echipamente şi
accesorii pentru sport, alimente, fructe,
legume şi băuturi, produse agricole,
produse horticole şi produse silvice, hrană
pentru animale şi accesorii pentru animale,
plante, articole pentru fumători, produse din
tutun şi alte stimulente naturale, respectiv
alcool, cafea, ceai, ciocolată, zahăr şi
mirodenii şi produse de menaj, preluare,
prelucrare şi procesare de comenzi (servicii
de birou), servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de mărfuri şi servicii
pentru alte intreprinderi ), preluare de
comenzi, servicii de livrare mărfuri şi
prelucrare de facturi, facturare (lucrări de
birou), organizarea de programe bonus
şi de fidelitate sub formă de programe
de atragere a clienţilor pentru scopuri
de marketing (promovare), publicitate,
achiziţia şi loializarea de clienţi prin
mesaje publicitare (trimiterea de mesaje
publicitare), organizarea şi realizarea de
expoziţii şi târguri comerciale şi publicitare,
închiriere de material publicitar şi timp
publicitar în mediile de comunicaţie,
închiriere de aparate şi maşini de birou,
servicii de închiriere de distribuitoare,
închirierea de standuri comerciale,
consultanţă în afaceri, planificarea şi
supravegherea dezvoltării organizaţionale
a societăţilor, gestiunea afacerilor
comerciale, consultanţă profesională
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despre afaceri, în special pentru concepte
de franciză.
36. Servicii financiare, în special
intermediere de credite şi acordare de
credite pentru comerţul cu ridicata şi
cu amănuntul, leasing şi intermediere
de leasing, închiriere, intermediere şi
concesionare de bunuri imobiliare.
39. Transport, ambalare şi depozitare
de pachete şi/sau produse, ridicare,
transportare şi livrare de pachete şi/sau
produse, transport cu vehicule de colete şi/
sau produse, servicii de logistică (logistică
de transport), în special întocmire de
comenzi, logistică de depozitare şi contract,
logistică de achiziţii, logistică de distribuţie
şi logistică de retumare (managementul
bunurilor)
41. Educaţie şi instruire pentru optimizarea
firmelor de desfacere cu amănuntul şi a
firmelor, publicare şi editare de produse de
imprimerie şi de medii electronice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03878
(151) 12/06/2017
(732) FLORIN ENCEANU, STR.

FIZICIENILOR NR. 7, SC. 1,
ET. 10, AP. 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Bookzone

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

16. Cărţi, cărţi documentare, cărţi
manuscrise, cărţi şcolare, cărţi ilustrate,
cărţi educative, cărţi religioase, cărţi de
colorat, cărţi de desen, cărţi de rugăciuni,
cărţi de adrese, cărţi de telefon, cărţi de
onoare, cărţi de pictură, cărţi de poveşti,
cărţi non-ficţiune, cărţi pentru copii, cărţi de
muzică, cărţi de bucate, coperte de legat
cărţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03879
(151) 12/06/2017
(732) SC GOOD PEOPLE SA, STR.

DIMITRIE POMPEI NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, ROMANIA

(540)
DO GOOD WITH FOOD

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03880
(151) 12/06/2017
(732) SC GOOD PEOPLE SA, STR.

DIMITRIE POMPEI NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, ROMANIA

(540)

FRUFRU market
(591) Culori revendicate:albastru, negru,

alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
02.09.01; 26.01.16

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

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.

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03881
(151) 12/06/2017
(732) ART THERAPY CENTER SRL-

D, STR. CONSTRUCTORILOR
NR. 7, CAMERA 1, BL. E2, SC. 5,
APT. 84, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TERAPIA VEEDA

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

44. Servicii de clinici medicale şi de
sănătate, servicii de terapie, servicii
medicale şi de sănătate, tratamente
terapeutice pentru corp, consultanţă
profesională în materie de sănătate,
servicii de informare şi consiliere cu
privire la sănătate, consiliere în materie
de sănătate, masaj, masaj al ţesuturilor
adânci, servicii de asistenţă medicală în
legătură cu masaje terapeutice, servicii
de tratamente de slăbire, masaj şi masaj
shiatsu terapeutic, servicii terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
de asistenţă medicală în legatură cu
exerciţiile terapeutice, servicii terapeutice
referitoare la îmbunătăţirea circulaţiei
sangvine, servicii de masaj cu pietre
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calde, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de reflexologie, servicii
de baie termală pentru sănătate, servicii
de sănătate prin hidroterapie, furnizare de
informaţii în materie de sănătate, servicii de
asistenţă tehnică medicală în materie de
sănătate (servicii medicale).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03882
(151) 12/06/2017
(732) SILVIA BOGDAN, STR.

BIRUINŢEI NR. 18, BL. 18A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012128,
ROMANIA

(540)

DISTRUPTIVE THINKING
BREAKING PATTERNS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.08

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


