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Cereri Mărci publicate în 19/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05739 12/09/2017 QUALITY HOME CONSULTING

SRL
the estate

2 M 2017 05829 12/09/2017 RAIFFEISEN BANK SA Banking aşa cum trebuie

3 M 2017 05831 12/09/2017 ALTUNCI AHMED DAVID FRESH ROOM

4 M 2017 05832 12/09/2017 FLORICA CHITARU COUNTRY SPA
HEALTH&BEAUTY COLECTIA
SUPER ALIMENTE

5 M 2017 05833 12/09/2017 CIPRIAN-VIOREL MOCAN GRUPUL VOCAL FECIORII
BIHORULUI

6 M 2017 05834 12/09/2017 MANASTIREA TURNU MIROPIA

7 M 2017 05835 12/09/2017 SC HA HA HA PRODUCTION
SRL

MUSIC is the spirit, SMILING is
the way to do it

8 M 2017 05836 12/09/2017 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA

newzee

9 M 2017 05837 12/09/2017 S.C. TEHNOTINT SERVICE SUN REZIDENTIAL

10 M 2017 05838 12/09/2017 LAURENTIU VICTOR
RAZVANIU

fagaras riders R.C.

11 M 2017 05839 12/09/2017 ALEXANDRU POPA EDITURA DZC

12 M 2017 05840 12/09/2017 SC REALITATEA MEDIA SA REALITATEA TV

13 M 2017 05841 12/09/2017 HEALTH ADVISORS SRL DETONSIL

14 M 2017 05842 12/09/2017 KAUFLAND ROMANIA S.C.S. Let's BBQ

15 M 2017 05843 12/09/2017 VIBE EVENTS MANAGEMENT
SRL

vibe

16 M 2017 05844 12/09/2017 HEALTH ADVISORS SRL DETONSIL bilayer

17 M 2017 05845 12/09/2017 S.C. DOCTOR STANCIU
EMANUELA S.R.L.

MYDENT CLINIC

18 M 2017 05846 12/09/2017 HEALTH ADVISORS SRL Digest Duo Combi

19 M 2017 05847 12/09/2017 ADRIAN-GRIGORE LUPCHIAN Zumzete din flori

20 M 2017 05848 12/09/2017 WONDER FOODS SRL Fresh mesh

21 M 2017 05849 12/09/2017 WONDER FOODS SRL WONDER fresh

22 M 2017 05850 12/09/2017 REEMJULI SRL Bello Carino High quality
decoration products

23 M 2017 05851 12/09/2017 ELIAN-GEORGE URECHIATU-
BACILA

ELIAN BACILA PICTORUL DE
NEGRU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 05853 12/09/2017 Livada Advertising WELLNESS FESTIVAL

25 M 2017 05854 12/09/2017 Livada Advertising NIGHT PICNIC

26 M 2017 05855 12/09/2017 AURELIAN CHILOM Căsuța cu Miere

27 M 2017 05857 12/09/2017 Floei cu Fitze by Alina Credo
SRLD

FLORI CU FITZE ACADEMY
Alina Neacsa

28 M 2017 05858 12/09/2017 SC ANDREEA ESCA SRL Esca & Escu

29 M 2017 05859 12/09/2017 TAHER AL-RAWE lotus Glass

30 M 2017 05860 12/09/2017 SMITH & SMITH SRL SMITH&SMITH Instituţie de plată

31 M 2017 05861 12/09/2017 SC NEMECO SRL GABBIANO
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(210) M 2017 05739
(151) 12/09/2017
(732) QUALITY HOME CONSULTING

SRL, STR. GLADITEI NR. 42,
TURN T5, ET. 14, AP. 1405,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)

the estate
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Restaurante şi cazare temporară.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05829
(151) 12/09/2017
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C, SKY
TOWER, ET. 2-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Banking aşa cum trebuie
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05831
(151) 12/09/2017
(732) ALTUNCI AHMED DAVID, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FRESH ROOM

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

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
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dinţilor, deodorante de cameră (odorizante
de cameră).
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
produse igienice pentru medicină,
substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
deodorant de cameră (purificator de aer).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05832
(151) 12/09/2017
(732) FLORICA CHITARU, ŞOS.

CIOFLICENI NR. 73, JUD. ILFOV ,
SAT. CIOFLICENI, ROMANIA

(540)

COUNTRY SPA
HEALTH&BEAUTY COLECTIA

SUPER ALIMENTE
(591) Culori revendicate:maro, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
05.05.19; 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină

şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05833
(151) 12/09/2017
(732) CIPRIAN-VIOREL MOCAN, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 13, BL.
D13, ET. 3, AP. 12, JUD. BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(540)

GRUPUL VOCAL
FECIORII BIHORULUI

(531) Clasificare Viena: 02.07.15;
02.07.23; 02.07.25; 06.01.02;
06.01.04; 05.07.02; 26.01.14

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05834
(151) 12/09/2017
(732) MANASTIREA TURNU, SAT

TÂRGŞORUL VECHI NR. 1,
JUDEŢUL PRAHOVA, SAT
TÂRGŞORUL VECHI, ROMANIA

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

(540)

MIROPIA
(531) Clasificare Viena: 27.05.02

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

4. Ceară de albine (nu de uz alimentar).
5. Venin de albine (folosit ca medicament),
lăptișor de matcă (de uz medical),
căpăceală (amestec de miere, ceară și
propolis) de uz medical, produs apicol
natural (de uz medical), biologic activ -
medicament.
29. Polen preparat ca produs alimentar.
30. Miere, propolis (pentru alimentația
umană), lăptișor de matcă (nu de uz
medical), căpăceală (amestec de miere,
ceară și propolis) de uz alimentar.
31. Polen (materie primă).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05835
(151) 12/09/2017
(732) SC HA HA HA PRODUCTION

SRL, SAT. CIOCĂNEŞTI, NR.
233B, JUD. ARGEŞ, COMUNA
CĂLINEŞTI, 117197, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MUSIC is the spirit,

SMILING is the way to do it
(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 învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase),
caractere tipografice, forme de tipar
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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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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 05836
(151) 12/09/2017
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, ET.
7-18, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

newzee
(591) Culori revendicate:turcoaz, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
29.01.13; 26.01.05; 25.12.03;
25.07.08

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

9. Aparate și instrumente
științifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) și
didactice, aparate si instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri și alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire (cu excepţia
aparatelor), foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05837
(151) 12/09/2017
(732) S.C. TEHNOTINT SERVICE,

STR. FABRICA DE GHEAŢĂ NR.
10B, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUN REZIDENTIAL

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05838
(151) 12/09/2017
(732) LAURENTIU VICTOR RAZVANIU,

STR. TÂRGULUI NR. 11A,
FĂGĂRAŞ, BRAŞOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

fagaras riders R.C.
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb,

gri, albastru, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
18.01.21; 18.01.23; 03.07.17;
01.15.05

(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 învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelarie,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05839
(151) 12/09/2017
(732) ALEXANDRU POPA, STR. LIVIU

REBREANU NR. 29, BL. M36, SC.
2, AP. 47, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EDITURA DZC
(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 27.05.12;
29.01.12; 27.05.09

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optica, 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 fişe, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii 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 învătământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 05840
(151) 12/09/2017
(732) SC REALITATEA MEDIA SA,

ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI
NR. 172-176, ET. 3, CAMERA
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

REALITATEA TV
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(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 01.13.01; 26.02.05;
01.05.01

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05841
(151) 12/09/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
DETONSIL

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05842
(151) 12/09/2017
(732) KAUFLAND ROMANIA S.C.S.,

STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 120-144, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, 011694, RO.BU,
ROMANIA

(540)

Let's BBQ
(531) Clasificare Viena: 27.05.11;

27.05.02; 11.01.04; 11.01.25;
11.01.09

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

4. Combustibili şi materiale pentru iluminat,
brichete pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, aprinzatoare pentru foc,
combustibil pentru grătare, cărbune de
lemn pentru grătare.
6. Mici articole de fierărie, containere,
articole de transport şi ambalare, din metal,
folii metalice pentru gătit, folii metalice
pentru ambalare şi împachetare, (folii din
aluminiu), recipiente din folie de aluminiu.
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8. Instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi
instrumente de tăiat, tacâmuri, unelte
manuale şi instrumente pentru tratarea
materialelor şi pentru construcţie, reparaţie
şi întreţinere, tacâmuri şi veselă de unică
folosinţă, din plastic.
11. Grătare mari în aer liber, arzătoare,
boilere şi încălzitoare, aparate de iluminat şi
reflectoare, echipament pentru prepararea,
încălzirea, răcirea şi tratarea alimentelor
şi băuturilor, echipament pentru răcire şi
înghetare, aprinzătoare, grătare (aparate
de gătit), seturi de raclette, rotisoare cu gaz,
grătare electrice cu grilaj, aparate pentru
grătar, rotisoare, rotisoare de uz casnic
(electrice), grătare electrice pentru exterior,
grătare electrice de interior, grătare pentru
gătit, tavi cu grătar, frigări pentru rotiserie,
frigări (electrice) pentru aparate de prăjit
electrice, frigări electrice pentru rotiserie,
aparate de gătit cu grătare, aparate de
gătit cu gaz prevazute cu grătare pentru
gătit, dispozitive de învârtit frigări, tăvi
electrice tip grătar, maşini de prăjit, maşini
de prăjit electrice, reşouri pentru păstrat
mâncarea calda, plite electrice pentru
grătare, dispozitive de aprindere pentru
grătare, pietre de lavă pentru grătare,
brichete din ceramică folosite la grătare
(neinflamabile).
16. Hârtie şi carton, materiale şi mijloace
pentru decorare şi artă, materiale pentru
filtrare din hârtie, sacose şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare
din hârtie, carton sau plastic, articole
de papetărie şi accesorii educative din
hârtie, carton sau plastic, adezivi pentru
papetărie sau pentru scopuri casnice, saci
de gunoi din hârtie, hârtie pergament,
bannere din hârtie, suporturi pentru halbe
de bere, umbreluţe din hârtie pentru
cocteiluri, steguleţe decorative din hârtie,
hârtie pentru copt, suporturi de masă
pentru pahare, confecţionate din hârtie,
role de bucătărie (hârtie), bavete din

hârtie, serveţele de masă din hârtie,
prosoape din hârtie, fanioane de hârtie,
decoraţiuni din carton pentru alimente,
individualuri din carton pentru indicarea
amplasării veselei, servete de masă, din
carton, individualuri de masă din hârtie,
foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare,
feţe de masă din hârtie, decoraţiuni de
hârtie pentru masă, traverse de masă
din hârtie, traverse de masă din celuloza,
lenjerie de masă din hârtie, suporturi din
mucava pentru pahare, suporturi pentru
masă din hârtie, suporturi de masă pentru
pahare, confecţionate din carton, produse
de imprimerie.
18. Maţe pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale.
21. Perii, maturi, material pentru curăţare,
material pentru perii, vesela, articole
de bucătărie şi recipiente, (suporturi de
grătare), platouri (veselă), pahare din
hârtie, pahare din plastic, farfurii din plastic
de unică folosinţă, ustensile de bucătărie,
tigăi, grătare (neelectrice), vase pentru
prăjit, frigărui, grătare pentru camping,
mânuşi de bucătărie.
25. Articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, sorturi, mânusi (articole de
îmbrăcăminte).
29. Cărnuri, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, ouă
de pasare şi produse din ouă, uleiuri
şi grăsimi, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
supe şi baze de supa, extracte din carne,
insecte şi larve preparate, produse din
carne, cârnaţi, carne de pasăre, carne
de vânat, brânzeturi, tofu, batoane din
tofu, tofu în saramură, gustări pe baza de
tofu, felii de pastă de tofu pentru burgeri,
ouă, salate preparate pe bază de fructe,
legume, carne, ouă, uleiuri de uz alimentar,
grăsimi comestibile, unt, preparate din unt,
iaurt, mâncăruri preparate care constau în
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principal din înlocuitori de carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri
preparate care conţin (în principal) ouă,
mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate care conţin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri gătite şi congelate constând în
principal din legume, supa instant, tocane,
cârnaţi în aluat, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci şi seminţe, gustări pe bază
de fructe, chips-uri din cartofi, lapte de soia,
chipsuri de soia, soia (pregătită), aperitive
alimentare pe bază de soia, felii de pastă
de soia pentru burgeri, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume.
30. Mâncăruri preparate pe bază de
orez, mâncăruri gata preparate care conţin
paste, mâncăruri preparate care conţin
(în principal) orez, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, gustări din tortilla,
aperitive cu susan, gustări preparate din
grâu integral, gustări pe bază de cereale,
produse pentru gustări preparate din
pesmet, produse pentru gustări preparate
din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din amidon de cereale, produse
pentru gustari preparate din făină de
porumb, gustări pe baza de orez, gustări
preparate din porumb, gustări preparate
din musli, gustări care constau în principal
din pâine, gustari constând în principal
din produse de cofetărie, sare, mirodenii,
arome şi condimente, produse de patiserie,
prajituri, tarte şi biscuiţi (prajiturele), dulciuri
(bomboane), dulciuri sub formă de batoane
şi gumă de mestecat, batoane de cereale
şi batoane energizante, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patisserie), ciocolată, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi
pe bază de cacao, produse apicole pentru
alimentaţie umană, gheaţă, îngheţată,

iaurt înghetat şi serbeturi, cafea, ceaiuri,
cacao şi înlocuitori ai acestora, seminţe
procesate, amidonuri şi produse preparate
din acestea, produse pentru copt şi
drojdie, pâine, produse de brutarie,
sosuri, sos pentru carne pregatită la
grătar, dressinguri pentru mâncare (sosuri),
ketchup de roşii, maioneză, sos tartar,
muştar, mirodenii, condimente, produse
pentru frăgezit carnea, de uz casnic
(condimente), marinate, pizza preparată,
pizza, sandvişuri, plăcinte, plăcintă cu
carne, ravioli, taco, sushi, rulouri de
primavera (patiserie), produse de patiserie
aromate, clătite americane, chips-uri pe
bază de cereale, chips-uri de porumb,
nachos (mancare traditionala mexicană),
biscuiţi crocanţi condimentaţi, biscuiţi
crocanţi din cereale, biscuiţi crocanţi
umpluţi cu brânză.
31. Animale vii, culturi agricole şi de
acvacultură, produse horticole şi forestiere,
fructe proaspete, legume proaspete, cartofi,
ciuperci proaspete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05843
(151) 12/09/2017
(732) VIBE EVENTS MANAGEMENT

SRL, STR. VALEA GIRBOULUI
NR. 200, JUDEŢUL CLUJ,
FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

vibe
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(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.01; 26.01.06; 20.05.07;
26.11.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05844
(151) 12/09/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
DETONSIL bilayer

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebelusi, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05845
(151) 12/09/2017
(732) S.C. DOCTOR STANCIU

EMANUELA S.R.L., STR. CAROL
DAVILA NR. 7, BL. B1, SC. D, AP.
1, PITEŞTI, ROMANIA

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
BDUL REPUBLICII, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITESTI, 110176

(540)

MYDENT CLINIC
(591) Culori revendicate:albastru deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
02.09.01; 02.09.10; 02.07.23

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

44. Servicii oferite de clinici dentare
cum fi: servicii de stomatologie generală,
servicii de estetică dentară şi facială,
servicii de tehnică dentara, radiologie
dentară, imagistică, pedodonţie, ortodonţie,
parodontologie, chirurgie şi mică chirurgie,
implantologie, endodonţie, consulţatii
stomatologice, asistenţă stomatologică,
servicii de igienă dentară, fixare de proteze,
servicii de albire a dinţilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05846
(151) 12/09/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP. 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 6 1/2-8, CAMERA. 17A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
Digest Duo Combi

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebelusi, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05847
(151) 12/09/2017
(732) ADRIAN-GRIGORE LUPCHIAN,

STR. VÎLCELE NR. 3, JUDEŢUL
BACĂU, TÂRGU OCNA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)
Zumzete din flori

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

30. Miere, propolis (de uz alimentar),
lăptisor de matca (nu de uz medical),
produse apicole (cu excepţia celor de uz
medical), produse de patiserie şi cofetărie
pe bază de miere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05848
(151) 12/09/2017
(732) WONDER FOODS SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, CLADIREA
C6, P+E, SHOWROOM SI
BIROURI. JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

Fresh mesh
(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru

deschis, albastru închis, mov,
negru
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(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare și preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de dinţi.
35. Servicii de administrare comercială,
servicii de import-export, servicii de
desfacere, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, achiziţie de bunuri
și servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare, informaţii și sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii și produse pentru terţi, răspândirea
de materiale publicitare, prezentare
de produse prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, publicitate prin
orice mijloace, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de radio,
televiziune de teleshopping, informaţii și
sfaturi comerciale pentru consumatori,
toate aceste servicii pentru produsele:
loțiuni după ras, ambra (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medical, săruri de baie, cu excepţia celor
de uz medical, măsti cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri
de săpun de toaletă, lapte demachiant,
bețe de bumbac de uz cosmetic, vată
din bumbac pentru uz cosmetic, creme
cosmetice, geluri de albire a dinţilor, paste
de dinţi, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun
dezinfectant, preparate de dus pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate,
vopsele cosmetice, apă de colonie, extrase
din flori (parfumuri), baze pentru parfumuri

de flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului,
luciu de buze, rujuri, loțiuni pentru uz
cosmetic, loțiuni (şervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice) produse pentru machiaj,
produse de demachiere, măști cosmetice,
geluri de masaj altele decât pentru uz
medical, săpun medical, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, șampoane,
produse pentru ras, săpun pentru ras,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, antiseptice, scutece
pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şervetele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), prosoape sanitare,
aer presurizat în recipiente speciale
pentru curăţare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esenţiale aromate, luciu pentru
pantofi, produse de curăţare, ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare,
ceară de lustruit pantofi, truse cosmetice,
cosmetice, substanţe degresante altele
decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată,
esenţe eterice, balsam pentru rufe,
preparate de furnigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (antiderapante),
luciu pentru mobilă, și pardoseli, creme de
lustruire, hârtie de lustruire, produse pentru
lustruire, soluţii de degresare, cremă de
pantofi, lichide pentru curăţarea parbrizului,
produse pentru odorizarea aerului, produse
de purificare a aerului, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal.
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39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loțiuni după
ras, ambra (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (produse de toaletă),
balsamuri, altele decât pentru uz medical,
săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măști cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri
de săpun de toaletă, lapte demachiant,
bețe de bumbac de uz cosmetic, vată
din bumbac pentru uz cosmetic, creme
cosmetice, geluri de albire a dinţilor, paste
de dinţi, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun
dezinfectant, preparate de duș pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate,
vopsele cosmetice, apă de colonie, extrase
din flori (parfumuri), baze pentru parfumuri
de flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului,
luciu de buze, rujuri, loțiuni pentru uz
cosmetic, loțiuni (şervetele impregnate cu
loțiuni cosmetice) produse pentru machiaj,
produse de demachiere, măști cosmetice,
geluri de masaj altele decât pentru uz
medical, săpun medical, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, șampoane,
produse pentru ras, săpun pentru ras,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, antiseptice, scutece
pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şervetele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), prosoape sanitare,
aer presurizat în recipiente speciale
pentru curăţare și dezprăfuire, odorizante,

produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esenţiale aromate, luciu pentru
pantofi, produse de curăţare, ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare,
ceară de lustruit pantofi, truse cosmetice,
cosmetice, substanţe degresante altele
decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată,
esenţe eterice, balsam pentru rufe,
preparate de furnigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (antiderapante),
luciu pentru mobilă, și pardoseli, creme de
lustruire, hârtie de lustruire, produse pentru
lustruire, soluţii de degresare, cremă de
pantofi, lichide pentru curăţarea parbrizului,
produse pentru odorizarea aerului, produse
de purificare a aerului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05849
(151) 12/09/2017
(732) WONDER FOODS SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, CLADIREA
C6, P+E, SHOWROOM SI
BIROURI. JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

WONDER fresh
(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
01.01.05; 24.09.05; 24.09.07;
29.01.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Înălbitori și alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare și preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de dinţi.
35. Servicii de administrare comercială,
servicii de import-export, servicii de
desfacere, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, achiziţie de bunuri
și servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare, informaţii și sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii și produse pentru terţi, răspândirea
de materiale publicitare, prezentare
de produse prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, publicitate prin
orice mijloace, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de radio,
televiziune de teleshopping, informaţii și
sfaturi comerciale pentru consumatori,
toate aceste servicii pentru produsele:
loțiuni după ras, ambra (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medical, săruri de baie, cu excepţia celor
de uz medical, măsti cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri
de săpun de toaletă, lapte demachiant,
bețe de bumbac de uz cosmetic, vată
din bumbac pentru uz cosmetic, creme
cosmetice, geluri de albire a dinţilor, paste
de dinţi, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun
dezinfectant, preparate de dus pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate,
vopsele cosmetice, apă de colonie, extrase
din flori (parfumuri), baze pentru parfumuri
de flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului,
luciu de buze, rujuri, loțiuni pentru uz

cosmetic, loțiuni (şervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice) produse pentru machiaj,
produse de demachiere, măști cosmetice,
geluri de masaj altele decât pentru uz
medical, săpun medical, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, șampoane,
produse pentru ras, săpun pentru ras,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, antiseptice, scutece
pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şervetele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), prosoape sanitare,
aer presurizat în recipiente speciale
pentru curăţare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esenţiale aromate, luciu pentru
pantofi, produse de curăţare, ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare,
ceară de lustruit pantofi, truse cosmetice,
cosmetice, substanţe degresante altele
decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată,
esenţe eterice, balsam pentru rufe,
preparate de furnigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (antiderapante),
luciu pentru mobilă, și pardoseli, creme de
lustruire, hârtie de lustruire, produse pentru
lustruire, soluţii de degresare, cremă de
pantofi, lichide pentru curăţarea parbrizului,
produse pentru odorizarea aerului, produse
de purificare a aerului, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loțiuni după
ras, ambra (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (produse de toaletă),
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balsamuri, altele decât pentru uz medical,
săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măști cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri
de săpun de toaletă, lapte demachiant,
bețe de bumbac de uz cosmetic, vată
din bumbac pentru uz cosmetic, creme
cosmetice, geluri de albire a dinţilor, paste
de dinţi, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun
dezinfectant, preparate de duș pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate,
vopsele cosmetice, apă de colonie, extrase
din flori (parfumuri), baze pentru parfumuri
de flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului,
luciu de buze, rujuri, loțiuni pentru uz
cosmetic, loțiuni (şervetele impregnate cu
loțiuni cosmetice) produse pentru machiaj,
produse de demachiere, măști cosmetice,
geluri de masaj altele decât pentru uz
medical, săpun medical, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, șampoane,
produse pentru ras, săpun pentru ras,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, antiseptice, scutece
pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şervetele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), prosoape sanitare,
aer presurizat în recipiente speciale
pentru curăţare și dezprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esenţiale aromate, luciu pentru
pantofi, produse de curăţare, ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare,
ceară de lustruit pantofi, truse cosmetice,
cosmetice, substanţe degresante altele

decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată,
esenţe eterice, balsam pentru rufe,
preparate de furnigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (antiderapante),
luciu pentru mobilă, și pardoseli, creme de
lustruire, hârtie de lustruire, produse pentru
lustruire, soluţii de degresare, cremă de
pantofi, lichide pentru curăţarea parbrizului,
produse pentru odorizarea aerului, produse
de purificare a aerului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05850
(151) 12/09/2017
(732) REEMJULI SRL, STR.

LAURENȚIU RAICIU NR. 17 BIS,
ET. 2, AP. 5, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ROMANIA

(540)

Bello Carino High quality
decoration products

(591) Culori revendicate:roșu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.01

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05851
(151) 12/09/2017
(732) ELIAN-GEORGE URECHIATU-

BACILA, STR. ROZELOR NR.14,
JUDEȚUL MEHEDINȚI, LOC.
ORSOVA, ROMANIA

(540)
ELIAN BACILA

PICTORUL DE NEGRU
(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.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05853
(151) 12/09/2017
(732) Livada Advertising , STR.

SIMON BOLIVAR NR. 7, ET. 1,
BUCUREȘTI, 011905, ROMANIA

(540)
WELLNESS FESTIVAL

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05854
(151) 12/09/2017
(732) Livada Advertising , STR.

SIMON BOLIVAR NR. 7, ET. 1,
BUCUREȘTI, 011905, ROMANIA

(540)
NIGHT PICNIC

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05855
(151) 12/09/2017
(732) AURELIAN CHILOM, STR.

PRINCIPALĂ NR. 274, JUDEȚUL
ARGEȘ, CIOFRÂNGENI,
ROMANIA

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

(540)

Căsuța cu Miere
(591) Culori revendicate:roșu,galben,

albastru, alb, negru, portocaliu

(531) Clasificare Viena: 03.13.04;
03.13.24; 03.13.25; 27.05.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05857
(151) 12/09/2017
(732) Floei cu Fitze by Alina Credo

SRLD, BDUL TINERETULUI NR.
2, BL. OD5, JUDEȘUL IALOMIȚA,
URZICENI, ROMANIA

(540)

FLORI CU FITZE
ACADEMY Alina Neacsa

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
27.05.01; 27.05.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05858
(151) 12/09/2017
(732) SC ANDREEA ESCA SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
Esca & Escu

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05859
(151) 12/09/2017
(732) TAHER AL-RAWE, STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

lotus Glass
(531) Clasificare Viena: 02.09.14;

05.05.16; 05.05.20; 27.05.01
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepția sticlei folosite în construcții),
sticlărie, porțelan și faianță.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
servicii de import -export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor solicitate în
clasa 21 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05860
(151) 12/09/2017
(732) SMITH & SMITH SRL , STR.

GEORGE GEORGESCU NR. 10,
INTRAREA JUSTIŢIEI NR. 54,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040133,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

SMITH&SMITH
Instituţie de plată

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

35. Publicitate, promovare de servicii
financiare, în numele terților, prezentare
de produse financiare în mijloace
de comunicare, pentru vânzarea
cu amănuntul, gestiunea afacerilor
comcerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, servicii de transfer de
bani, servicii financiare bancare pentru
depunerea și retragerea banilor, servicii de
schimb valutar, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05861
(151) 12/09/2017
(732) SC NEMECO SRL, STR. 9 MAI

NR. 51, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

GABBIANO
(531) Clasificare Viena: 03.07.09;

03.07.16; 27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.
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(210) M 2017 04357
(151) 10/02/2012
(732) SYNNEX Corporation, 44201

NOBEL DRIVE FREMONT, ,
FREMONT, CA 94538, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. DACIA
NR. 30, ET.4, CAMERA - ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010413

(540)
HYVE SOLUTIONS

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

9. Calculatoare pentru utilizarea în centre
de stocare a datelor, severe de calculatoare
pentru centre de stocare a datelor,
software de calculator pentru operarea
şi administrarea centrelor de stocare a
datelor şi componente de calculatoare şi
reţea pentru cele menţionate mai sus,
calculatoare centrale pentru centre de
stocare a datelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor
a calculatoarelor, a sistemelor de
calculatoare şi a componentelor pentru
operarea şi administrarea centrelor de
stocare a datelor (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de consultanţă în domeniul comercializării
de calculatoare, sisteme de calculatoare
şi componente pentru centre de stocare a
datelor.
37. Instalarea, mentenanţa şi repararea
hardware-ului de calculatoare ale centrelor
de stocare a datelor, upgradarea
(actualizarea software-ului) hardware-ului
pentru calculatoarele centrelor de stocare a
datelor.
42. Proiectarea centrelor de stocare a
datelor pentru alţii, testarea centrelor de
stocare a datelor pentru alţii, servicii
de consultanţă referitoare la proiectarea,

dezvoltarea şi testarea centrelor de
stocare a datelor, servicii de consultanţă
tehnică şi inginerească referitoare la
fabricarea şi asamblarea centrelor de
stocare a datelor, personalizarea hardware-
ului de calculator pentru centre de
stocare a datelor, instalarea, mentenanţa,
actualizarea şi repararea software-ului
pentru calculatoarele centrelor de stocare
a datelor, servicii de consultanţă, consiliere
şi informare referitoare la toate serviciile de
mai sus.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖




