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Cereri Mărci publicate în 19/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07575 12/12/2017 Exquisite Medical SRL NOA MEDICAL

2 M 2017 07797 11/12/2017 TEODOR RUSANESCU BERE BUCUREŞTI de cartier
Rahova

3 M 2017 07926 12/12/2017 CENTRUL CULTURAL SI DE
TINERET STEFAN IORDACHE

YAKASHA FESTIVAL WE FEEL
BALKANIC

4 M 2017 08007 12/12/2017 TERAPIA S.A.

5 M 2017 08008 12/12/2017 TERAPIA S.A. PADUDEN JUNIOR

6 M 2017 08009 12/12/2017 TERAPIA S.A.

7 M 2017 08010 12/12/2017 Amazon Europe Core S a.r.l

8 M 2017 08011 12/12/2017 ALINA VULCĂNESCU SIMIGERIA MATEI

9 M 2017 08012 12/12/2017 ANCA-MARIANA MAXIM eight

10 M 2017 08013 12/12/2017 BERVAS S.R.L. POLAND

11 M 2017 08014 12/12/2017 S.C. NET SYSTEM S.R.L. NET-FLEET

12 M 2017 08015 12/12/2017 S.C. FOOD NATION S.R.L. I, BUBBLE WAFFLE

13 M 2017 08016 12/12/2017 COMPANIA DE ADMINISTRARE
A DOMENULUI BRAN SRL

BRAN Dracula's Castle

14 M 2017 08017 12/12/2017 DANIEL MĂRĂCINEANU ACTIV COMBATEREA
TRAFICULUI ILICIT VIITORUL

15 M 2017 08018 12/12/2017 GETICA SECURITY SRL GETICA SECURITY

16 M 2017 08019 12/12/2017 COMMUNICATION ON S.R.L. VIAȚĂ PE ȘOSELE

17 M 2017 08020 12/12/2017 MITROPOLIA MOLDOVEI
SI BUCOVINEI - CENTRUL
DE PELERINAJ SFANTA
PARASCHEVA

CENTRUL DE PELERINAJ Cale.
Adevăr. Valori

18 M 2017 08021 12/12/2017 NEXT ID SOFTWARE S.R.L. nextid SOFTWARE

19 M 2017 08022 12/12/2017 SC CORIOLAN AUR SMARALD
SRL

INNAMURA

20 M 2017 08023 12/12/2017 GELATO MIO INVESTMENT
SRL

Gelato Mio

21 M 2017 08024 12/12/2017 DANCO TEAM INVEST SRL B41 BRASSERIE 41

22 M 2017 08025 12/12/2017 SC STEMON COM SRL VERANDA CONCEPT

23 M 2017 08026 12/12/2017 DANIEL CIOBBANU Partidul Sufletelor Libere în
Dacia
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 08027 12/12/2017 IFN VIACONTO MINICREDIT SA viaconto

25 M 2017 08028 12/12/2017 DIVIO SERV SRL DIVIO SERV S.R.L. Noi vă
ajutăm să stivuiţi orice !

26 M 2017 08029 12/12/2017 SC KUB PLANNING SRL Kub Planning

27 M 2017 08030 12/12/2017 PRO TV SRL VLAD

28 M 2017 08031 12/12/2017 QFROST SRL Q FROST

29 M 2017 08032 12/12/2017 QFROST SRL visalia
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(210) M 2017 07575
(151) 12/12/2017
(732) Exquisite Medical SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 6, BL. A
19 PARTER, JUD. CALARASI,
CALARASI, ROMANIA

(540)

NOA MEDICAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.13.22

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C), negru

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

(210) M 2017 07797
(151) 11/12/2017
(732) TEODOR RUSANESCU, BDUL

EROILOR NR. 21, BL. B1, AP. 10,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 050513,
ROMANIA

(540)

BERE BUCUREŞTI
de cartier Rahova

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 18.01.11;
25.01.19; 27.05.02; 27.05.11

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
maro, bej, bleu, gri, alb, negru

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

32. Bere.
───────

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2017 07926
(151) 12/12/2017
(732) CENTRUL CULTURAL SI DE

TINERET STEFAN IORDACHE
, BD. REGINA ELISABETA NR.
29-31, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YAKASHA FESTIVAL
WE FEEL BALKANIC

(531) Clasificare Viena: 22.01.15; 22.05.01;
26.13.01; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, gri, bleu,
albastru, verde, violet, roz, galben,
crem, mov, grena, maro

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

41. Servicii cultural artistice, festival de muzică
și tradiții cultural artistice.

───────

(210) M 2017 08007
(151) 12/12/2017
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 03.13.01;
03.13.21; 26.11.07

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, verde, galben închis, galben
deschis, portocaliu, roşu închis, roşu
deschis, magenta, roz, mov, mov
deschis, violet

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, 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, erbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 08008
(151) 12/12/2017
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(540)
PADUDEN JUNIOR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, 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, erbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 08009
(151) 12/12/2017
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 03.13.01;
03.13.21; 26.11.07

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, verde închis, verde deschis,
roz, roşu, magenta, galben, mov, mov
pal

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

5. Produse farmaceutice şi veterinarinare,
suplimente alimentare şi nutritive, 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, erbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 08010
(151) 12/12/2017
(732) Amazon Europe Core S a.r.l, RUE

PLAETIS 5, LUXEMBURG, L-2338,
LUXEMBURG

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 26.01.01;
01.15.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru recunoasterea vocii şi
pentru executarea comenzilor vocale, software
de conversie a vorbirii în text, şi aplicaţii
software activate vocal, software pentru asistenţi
personali, software pentru automatizarea
locuinţei şi de integrare a dispozitivelor din
locuinţa, software de integrare a vehiculelor
personale, software de comunicaţii fără fir
utilizat pentru transmiterea vocală, audio, video
şi a datelor, software pentru motoarele de
căutare, software de calculator folosit pentru
controlul informaţiilor dirijate vocal de sine
stătătoare şi dispozitive de tip asistent personal,
software de calculator pentru gestionarea
informaţiilor personale, software de calculator
pentru accesarea, navigarea şi cautarea în
baze de date online, conţinut audio, video
şi multimedia, jocuri şi aplicaţii software,
pieţe de desfacere a aplicaţiilor software
(programe), software de calculator pentru
accesarea, monitorizarea, urmărirea, căutarea,
salvarea şi partajarea informaţiilor pe teme de
interes general, software de calculator pentru
utilizare în furnizarea de servicii de vânzare cu
amănuntul şi de comandă pentru o gama largă
de bunuri de consum, software de calculator
pentru conectarea şi controlul dispozitivelor
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electronice care folosesc Internetul Obiectelor
(IoT), software de calculator pentru conectarea,
acţionarea, integrarea, controlul şi gestionarea
dispozitivelor electronice de consum în reţea,
dispozitive de climatizare la domiciliu, produse
de iluminat şi software pentru vehicule personale
prin intermediul reţelelor fără fir, software de
calculator în folosul terţilor pentru utilizarea
în dezvoltarea de software pentru a gestiona,
conecta şi opera dispozitive electronice care
folosesc Internetul Obiectelor (IoT), software
de calculator pentru utilizarea ca interfaţă de
programare a aplicatiilor (API), seturi (programe)
pentru dezvoltare de software (SDK-uri) care
constau în instrumente de dezvoltare de
software pentru dezvoltarea serviciilor de voce
şi de inţelegere a limbajului natural în reţelele
globale de calculatoare, reţele fără fir şi reţele
de comunicaţii electronice, seturi (programe)
de dezvoltare software (SDK-uri) constând
în software de calculator pentru dezvoltarea,
utilizarea şi interoperabilitatea API-urilor utilizate
de dispozitivele electronice, sisteme şi schimburi
reciproce de date prin intermediul reţelelor
de comunicaţii şi a internetului şi care se
conectează cu serviciile de stocare a datelor
de tip cloud şi servicii de schimb valutar, seturi
(programe) de dezvoltare software (SDK) care
cuprind instrumente de dezvoltare software şi
software pentru a fi utilizate ca interfaţă de
programare a aplicaţiilor (API) pentru crearea
de software şi aplicaţii în legatură cu dispozitive
electronice de consum conectate la internet,
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API), şi
anume, software care facilitează dezvoltarea
instrumentelor de furnizare a serviciilor de voce
şi a capacităţilor de asistare personală în
legătură cu dispozitivele electronice de consum,
aplicaţii software de calculator pentru dispozitive
fără fir portabile, şi anume, software pentru
controlul, integrarea, acţionarea, conectarea
şi gestionarea dispozitivelor informatice cu
comandă vocală, şi anume dispozitive
electronice de consum inteligente şi dispozitive
electronice de asistare personală conectate
la servicii de tip cloud şi controlate
vocal, instrumente de dezvoltare de software
(programe) de calculator.
35. Servicii de indeplinire a obligaţiilor ce decurg
din comenzi (servicii de vânzare/cumpărare),
furnizarea de informaţii despre produse în scopul
asistării la alegerea bunurilor de larg consum
pentru a satisface nevoile consumatorilor,
furnizarea de informaţii (comerciale) pentru
consumatori şi ştiri conexe în domeniul sportului,
divertismentului, afacerilor şi finanţelor, politică
şi guvern, sănătate şi mişcare, vreme, ştiinţe
şi tehnologie, călătorii, artă şi literatură, stil

de viaţă şi dezvoltare personală, vehicule şi
mijloace de locomoţie, educaţie şi dezvoltarea
copilului, imobiliare, modă şi design, alimentaţie
şi gastronomie, amenajarea locuinţei, muzică
şi cinematografie, istorie, medicină, drept şi
evenimente curente.
41. Furnizarea de muzică şi podcast-uri
preînregistrate care nu pot fi descărcate,
furnizarea de informaţii, ştiri şi comentarii în
domeniul evenimentelor curente, divertisment,
evenimente culturale, ştiri, sport, divertisment,
afaceri şi finante, politici şi guvern, sanatate şi
miscare, vreme, stiinta şi tehnologie, călătorii,
arta şi literatura, stil de viata şi dezvoltare
personala, vehicule şi transport, educaţie
şi dezvoltarea copilului, imobiliare, moda şi
design, alimentaţie şi gastronomie, amenajarea
locuintei, muzica şi cinematografie, istorie,
medicină, drept şi afacerile consumatorilor
(instruire).
42. Platformă ca un serviciu (PaaS) care
conţine platforme software de calculator pentru
executarea comenzilor vocale şi recunoaşterea
vocală, software de conversie a vorbirii
în text şi aplicaţii software activate vocal,
platformă ca un serviciu (PaaS) care conţine
platforme software de calculator pentru software-
ul asistent personal, platforma ca un serviciu
(PaaS) care conţine platforme software de
calculator pentru automatizarea locuinţei şi
software de integrare a dispozitivelor din
locuinţă, platforma ca un serviciu (PaaS) care
conţine platforme software de calculator utilizate
pentru software de integrare a vehiculelor
personale, platformă ca un serviciu (PaaS)
care conţine platforme software de calculator
pentru software de comunicaţii fără fir pentru
transmisie vocală, audio, video şi de date,
software ca un serviciu (SaaS) care conţine
software de calculator utilizat pentru controlul
informaţiilor dirijate vocal de sine stătătoare şi
dispozitive de tip asistent personal, software
ca un serviciu (saas) care contine software de
calculator utilizat pentru gestionarea informatiilor
personale, software ca un serviciu (SaaS) care
conţine software de calculator pentru accesarea,
navigarea şi căutarea în baze de date online,
conţinut audio, video şi multimedia, jocuri şi
aplicaţii software, pieţe de desfacere a aplicaţiilor
software, software ca un serviciu (SaaS) care
conţine software de calculator pentru accesarea,
monitorizarea, urmărirea, căutarea, salvarea şi
distribuirea de informaţii referitoare la subiecte
de interes general, software de calculator
folosit la furnizarea de servicii de vânzare cu
amănuntul şi de comandă pentru o gamă largă
de bunuri de consum, software ca un serviciu
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(SaaS) care conţine software de calculator
pentru conectarea şi controlul dispozitivelor
electronice care conţin Internetul Obiectelor
(IoT), software ca un serviciu (SaaS) cu software
de calculator pentru conectarea, funcţionarea,
integrarea, controlul şi gestionarea dispozitivelor
electronice de consum în reţea, dispozitivele de
climatizare la domiciliu, produsele de iluminat
şi vehiculele prin intermediul reţelelor fără fir,
software ca un serviciu (SaaS) care conţine
software de calculator în folosul terţilor pentru
utilizarea în dezvoltarea de software pentru
a gestiona, conecta şi acţiona dispozitive
electronice care folosesc internetul obiectelor
(IoT), software ca un serviciu (SaaS) care
conţine software de calculator pentru utilizarea
ca interfaţă de programare a aplicaţiilor (API),
proiectarea, dezvoltarea şi intreţinerea de
software informatic privat în domeniul limbajului
natural, al vorbirii, al limbii şi al recunoaşterii
vocale, suport tehnic şi consultare, servicii
pentru dezvoltare de sisteme informatice,
platforme şi aplicaţii, furnizare de servicii de
aplicatii (ASP), care conţin software pentru
controlul, integrarea, acţionarea, conectarea şi
gestionarea dispozitivelor informatice controlate
vocal, şi anume dispozitive electronice de
consum inteligente şi dispozitive electronice
de asistare personală conectate la servicii
de tip cloud şi controlate vocal, furnizarea
de servicii de căutare personalizată pe
calculator şi anume, căutarea şi extragerea de
informaţii la cererea specifică a utilizatorului
prin intermediul internetului, servicii pentru
calculatoare, şi anume, gestionarea de la
distanţă a dispozitivelor prin reţele de
calculatoare, reţele fără fir sau prin internet,
servicii de furnizare de motoare de căutare
pe internet, servicii de informare, consiliere şi
consultanţă referitoare la toate cele menţionate
anterior.
45. Servicii de asistenţă personală pentru terţi,
servicii de reţele sociale.

───────

(210) M 2017 08011
(151) 12/12/2017
(732) ALINA VULCĂNESCU, STR.

VLAICU VODĂ NR. 23, BL. V38,
SC. 1, ET. 1, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SIMIGERIA MATEI

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 05.07.02;
08.01.15; 25.01.10; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:bej, negru, maro
deschis

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

30. 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.

───────
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(210) M 2017 08012
(151) 12/12/2017
(732) ANCA-MARIANA MAXIM, BLD.

IANCU DE HUNEDOARA NR.
37, SC. B, AP. 4, SECTOR 1,
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)

eight

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 08013
(151) 12/12/2017
(732) BERVAS S.R.L., COMUNA

SARASAU NR. 804, SAT
SARASAU, MARAMUREŞ,
ROMANIA

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

(540)

POLAND

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
şi materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri
(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).
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───────

(210) M 2017 08014
(151) 12/12/2017
(732) S.C. NET SYSTEM S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 247, ET. 2, CAMERA
2, SECTOR 5, 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)
NET-FLEET

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

9. Dispozitive de navigaţie gps, software pentru
sisteme de navigatie gps, transmiţătoare pentru
sisteme de pozitionare globala gps, receptoare
pentru sisteme de pozitionare globala gps,
aparate de sistem de pozitionare globala (gps)
electronice, software informatic pentru sisteme
de poziţionare globală (gps), instrumente
de monitorizare, instrumente de navigaţie,
echipament electronic de navigaţie, instrumente
şi aparate electronice de navigaţie şi localizare,
dispozitive de comanda pentru aparatele de
navigaţie auto, apiicaţii de calculator (program)
pentru aparate de navigaţie pentru vehicule,
software de calculcator interactiv care furnizează
informaţii de navigaţie şi călătorie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de import - export, lucrări de
birou, regruparea în avantajul terţilor (exceptând
transportul) a cafelei permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod a platformei
software pentru monitorizare gps a vehiculelor şi
pentru echipamentele hardware de monitorizare
gps, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), publicitate
online pe o reţea de computere, organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comercial,
publicitar şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii cu
produse, promoţii pentru aceste produse,
distribuirea eşantioanelor, dispozitive electronice
utilizare pentru localizarea cu ajutorul sistemului

de pozitionare globală sau a reţelelor de
comunicare celulară articolelor pierdute.
37. Reparare de sisteme de navigatie.
38. Servicii de telecomunicaţii destinate
gestionării vehiculelor.
39. Servicii de navigatie (pozitionare, marcarea
traseului şi a rutei), închirieri de echipamente
gps pentru navigatie, servicii de navigatie prin
sistemul de poziţionare globs.
42. Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
navigaţie, testare analiză şi monitorizare a
semnalelor de navigaţie, crearea de hărti gps.

───────

(210) M 2017 08015
(151) 12/12/2017
(732) S.C. FOOD NATION S.R.L., BD-

UL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 113, CAMERA 1, BL. V6, SC.
1, ET. 3, AP. 13, 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)

I, BUBBLE WAFFLE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.05.18; 26.05.16; 18.01.23;
18.01.09

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele).
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).
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2017 08016
(151) 12/12/2017
(732) COMPANIA DE ADMINISTRARE

A DOMENULUI BRAN SRL, STR.
G-RAL TRAIAN MOSOIU NR.
24, CASA PRINCIPESA ILEANA-
CASTELUL BRAN, COMUNA
BRAN, SAT BRAN, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) VREMESCU SI ASOCIATII,
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA , STR. PUŢUL
CU PLOPI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRAN Dracula's Castle

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.07.23; 07.01.01; 07.01.03; 07.01.04

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

6. Produse metalice şi anume: cutii din metal
obişnuit, statuete şi busturi din metal obişnuit,
opere de arta din metal obişnuit, pahare, ceşti,
cupe şi farfurii din metal obişnuit (obiecte
decorative din metal obişnuit).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.

14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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, caracter tipografice, clişee.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelarie.
20. Mobile, oglinzi, rame, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz,
ambra, sidef, spumă de mare.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
24. Tesături şi înlocuitori din textile, cuverturi de
pat, feţe de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, deocratiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri ( condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare publică.

───────

(210) M 2017 08017
(151) 12/12/2017
(732) DANIEL MĂRĂCINEANU, STR.

CÂMPIA LIBERTĂŢII NR. 46, BL.
52, ET. 1, AP. 34, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ACTIV COMBATEREA
TRAFICULUI ILICIT VIITORUL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.04.16; 01.17.25; 01.17.16

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
gri, verzui, portocaliu

(511) Produse și/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 08018
(151) 12/12/2017
(732) GETICA SECURITY SRL, BLD.

NICOLAE GRIGORESCU NR.
18, PARTER, BL. B3BIS, SC. 1,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GETICA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.05.25; 24.05.01; 24.03.01; 25.01.10

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

13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 08019
(151) 12/12/2017
(732) COMMUNICATION ON S.R.L.,

STR. DOROBANȚILOR NR.
33-35-37, CORP B, AP. 28,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)
VIAȚĂ PE ȘOSELE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2017 08020
(151) 12/12/2017
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI

SI BUCOVINEI - CENTRUL
DE PELERINAJ SFANTA
PARASCHEVA, BDUL. ŞTEFAN
CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 14,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

CENTRUL DE PELERINAJ
Cale. Adevăr. Valori

(531) Clasificare Viena: 24.13.13; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz (HEX ec165c),
gri (HEX 989898), mov (HEX 159ab9),
verde (HEX 03a684), gri (HEX 676767)

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
43. Restaurante, cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 08021
(151) 12/12/2017
(732) NEXT ID SOFTWARE S.R.L., STR.

MIZIL NR. 7, CAMERA 1, BL. G19,
SC. E, ET. 4, AP. 49, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

nextid SOFTWARE

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), negru

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

9. Programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic sau
descărcate dintr-o rețea informatică externă.

───────

(210) M 2017 08022
(151) 12/12/2017
(732) SC CORIOLAN AUR SMARALD

SRL, BD. NICOLAE IORGA NR. 59,
BL. E5, SC. A, AP. 1-2, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700214, ROMANIA

(540)
INNAMURA

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate și distribuire de materiale
publicitare, regruparea în avantajul terților a
metalelor prețioase și a aliajelor acestora, a
produselor din metale prețioase și a aliajelor
acestora, a produselor din sau placate cu
metale prețioase, a bijuteriilor din aur și a
pietrelor prețioase și semiprețioase (cu excepția
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vada și să le cumpere comod, aceste servicii pot
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fi asigurate de magazine en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, (prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, design de bijuterii, crearea,
întreținerea și găzduirea de pagini și site-uri web,
site-uri de socializare și aplicații web.

───────

(210) M 2017 08023
(151) 12/12/2017
(732) GELATO MIO INVESTMENT SRL,

STR. JUDEȚULUI NR. 11, BL.
19, SC. A, AP. 10, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gelato Mio

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:violet, galben, maro,
verde, roșu, alb

(511) Produse și/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, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2017 08024
(151) 12/12/2017
(732) DANCO TEAM INVEST SRL, STR.

DRUMUL PADUREA NEAGRA
NR. 19-33, BL. CORP 5 A20, ET. 1,
AP. 14, SECTOR 1, BUCUREȚTI,
ROMANIA

(540)

B41 BRASSERIE 41

(531) Clasificare Viena: 26.04.17; 26.04.18;
27.05.11; 27.07.11; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 08025
(151) 12/12/2017
(732) SC STEMON COM SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 16, BL.
G17, AP. 6, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200019, ROMANIA

(540)
VERANDA CONCEPT

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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, material pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────
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(210) M 2017 08026
(151) 12/12/2017
(732) DANIEL CIOBBANU, ALEEA

MAXIM GORKI NR. 10, SC. C, ET.
4, AP. 41, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, ROMANIA

(540)

Partidul Sufletelor
Libere în Dacia

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
01.07.06; 01.03.02; 02.01.16; 02.01.23;
03.01.14; 03.01.16; 03.04.13; 03.07.16;
05.05.20; 05.05.21; 29.01.15

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

38. Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte persoane
prin orice mijloace de comunicare orală sau/şi
vizuală (servicii de telecomunicaţii).

───────

(210) M 2017 08027
(151) 12/12/2017
(732) IFN VIACONTO MINICREDIT

SA, CALEA MOŞILOR NR. 21,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

viaconto

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2017 08028
(151) 12/12/2017
(732) DIVIO SERV SRL, STR. NICOLAE

IORGA NR. 39, JUDEŢUL BIHOR,
BEIUŞ, ROMANIA

(540)

DIVIO SERV S.R.L. Noi vă
ajutăm să stivuiţi orice !

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2017 08029
(151) 12/12/2017
(732) SC KUB PLANNING SRL, BD.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.
14, ET. 1, AP. 2 BIS, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Kub Planning
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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 08030
(151) 12/12/2017
(732) PRO TV SRL, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

VLAD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/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
publicitare pentru promovarea 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.

───────

(210) M 2017 08031
(151) 12/12/2017
(732) QFROST SRL, STR. DOMNIŢA

BĂLAŞA NR. 11A, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SLOBOZIA, ROMANIA

(540)

Q FROST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 08032
(151) 12/12/2017
(732) QFROST SRL, STR. DOMNIŢA

BĂLAŞA NR. 11A, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SLOBOZIA, ROMANIA

(540)

visalia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────


