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Cereri Mărci publicate în data de 20/01/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

1 M 2017 00167 13/01/2017 NICULAE GABRIEL CANTICER

2 M 2017 00168 13/01/2017 NICULAE GABRIEL MEDICINAS

3 M 2017 00169 13/01/2017 ASOCIATIA STEAUA DE AUR ASOCIATIA STEAUA DE AUR

4 M 2017 00170 13/01/2017 S.C. NOVODENT MED S.R.L. DENTAPROD Dr. Găletuşe
Bogdan

5 M 2017 00171 13/01/2017 S.C. DFR SYSTEMS S.R.L. FLUENSYS integrator în
tehnologia apei

6 M 2017 00172 13/01/2017 S.C. NICULAEV IMPEX S.R.L. MAXI VET.ro

7 M 2017 00173 13/01/2017 S.C. BART IMPEX S.R.L. bart home

8 M 2017 00174 13/01/2017 DINES ANTONIO-FLORIAN URBAN SNACKS

9 M 2017 00175 13/01/2017 MINISTERUL CERCETARII SI
INOVARII

Conceput în România

10 M 2017 00176 13/01/2017 S.C. CIRAST S.R.L. ApiNosem

11 M 2017 00177 13/01/2017 TCACIUC MIHAI CRISTI ENERGY 2 by Cristi Tcaciuc

12 M 2017 00178 13/01/2017 ASOCIATIA MERCI CHARITY
BOUTIQUE

Zâna Merciluţă

13 M 2017 00179 13/01/2017 DUMITRESCU ALEXANDRA La Petite Rose

14 M 2017 00180 13/01/2017 S.C. ML DEVELOPMENT &
LOGISTIC S.R.L.

COFFEE WORLD

15 M 2017 00181 13/01/2017 S.C. KRONSTAR R.C.E. S.R.L. KRONSTAR RCE

16 M 2017 00182 13/01/2017 BET CLUB SISTEM S.R.L. PUBLIC WIN

17 M 2017 00183 13/01/2017 ZAHARIA PAUL-DANIEL FIDELITY SHOES

18 M 2017 00184 13/01/2017 S.C. HERALDIST DOGMA S.R.L. Centinium
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19 M 2017 00185 13/01/2017 S.C. EFES BEER S.R.L. RED CAPTAIN

20 M 2017 00186 13/01/2017 S.C. HONTFAR S.R.L. HONTFAR souvenir

21 M 2017 00187 13/01/2017 ABUR ŞTEFĂNIŢĂ-COSTIN DRACULA ORIGINEM

22 M 2017 00189 13/01/2017 S.C. MED LIFE S.A. OncoLife

23 M 2017 00190 13/01/2017 S.C. HERALDIST DOGMA S.R.L. The Norm

24 M 2017 00191 13/01/2017 S.C. KERTEC ROMANIA S.R.L. kertec

25 M 2017 00192 13/01/2017 S.C. BETTY ICE S.R.L. BETTY ICE SORBETTY sorbet
cu fructe din pădurile Bucovinei

26 M 2017 00193 13/01/2017 POPESCU ADRIAN EDMONDO AVANPOST RADIO GUERRILLA

27 M 2017 00194 13/01/2017 S.C. FORPM TRAINING SRL-D 4 pm plan for more !

28 M 2017 00195 13/01/2017 S.C. FORPM TRAINING SRL-D HR TOURNAMENT
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(210) M 2017 00189
(151) 13/01/2017
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, 010719,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

OncoLife

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241301;

241314; 270501; 270517; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00190
(151) 13/01/2017
(732) S.C. HERALDIST DOGMA S.R.L.,

Str. Paris nr. 102, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

The Norm

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00191
(151) 13/01/2017
(732) S.C. KERTEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Feleacului nr. 1, 15/I/7/10/5,
Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

kertec

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260113; 270502;

270517; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00192
(151) 13/01/2017
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

BETTY ICE SORBETTY sorbet cu
fructe din pădurile Bucovinei

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue reflex), grena (Pantone 676 C)

  
(531) Clasificare Viena:080118; 260418;

270501; 270517; 290112;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată; îngheţată cu
fructe; batoane de îngheţată; torturi de
îngheţată; sosuri pentru îngheţată; îngheţată
din lapte; amestecuri de îngheţată; deserturi
din îngheţată; îngheţată pe bază de iaurt;
îngheţată sub formă de sandviş; produse de
cofetărie cu îngheţată; băuturi pe bază de
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îngheţată; băuturi pe bază de cafea care conţin
îngheţată (affogato); prăjituri pe bază de
îngheţată; lianţi pentru îngheţată; conuri
pentru îngheţată; şerbeturi; miere; gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
gelaterie şi cofetărie; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00193
(151) 13/01/2017
(732) POPESCU ADRIAN EDMONDO,

Str. Unirii nr. 99A, judeţul Brăila,
810129, BRĂILA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

AVANPOST RADIO GUERRILLA

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

35 Publicitate; cronică publicitară; publicitate
radiofonică; publicitate televizată; producţie
de reclame radio sau/şi de televiziune; scriere
şi publicare de texte publicitare; servicii de
editare de texte publicitare; marketing; studii
de piaţă; realizare de materiale publicitare;

distribuire de materiale publicitare; închirierea
spaţiilor publicitare; furnizare de spaţii
publicitare; închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare; organizare
de manifestări, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale; organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional;
relaţii publice; servicii de revista presei;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi de televiziune; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; administraţie
comercială.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; transmisie
radio; transmisii radiofonice; transmisii de
televiziune; difuzare radiofonică de muzică,
informaţii şi divertisment; transmisia asistată
de computer a mesajelor, sunetelor şi
imaginilor; servicii ale agenţiilor de presă
(transmitere de ştiri); furnizarea accesului la
canale de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping; difuzarea de muzică; închirierea
de insta la ţ i i  ş i  echipamente  de
telecomunicaţii; furnizarea de forumuri
online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; servicii ale studiourilor de
televiziune; prezentare de programe de
televiziune; producţie de evenimente sportive
pentru televiziune; servicii de divertisment
televizat; servicii de înregistrări audio, de
filme şi de televiziune; montaj de programe de
televiziune; servicii privind ghidul
programelor de televiziune; stabilirea grilei de
programe de televiziune; închiriere de
decoruri pentru televiziune şi filme
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cinematografice; găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune şi radio; servicii de reporteri de
ştiri; subtitrare; producţie de filme, cu
excepţia filmelor publicitare; prezentare de
filme cinematografice; prezentare de seriale şi
filme de televiziune; producţie de divertisment
sub formă de seriale de televiziune; cronică de
film şi de teatru; organizare de concerte;
servicii de disk jockey; servicii de discotecă;
producţie de programe de radio; producţia de
emisiuni de radio; realizare şi editare de
programe radio; prezentarea de emisiuni de
radio; stabilirea grilei de programe de radio;
teatru radiofonic; servicii de divertisment
radiofonic; servicii de divertisment muzical;
montaj de programe radiofonice; producţii de
film, televiziune şi radio; servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune; producţie
de efecte speciale pentru radio; producţie de
evenimente sportive pentru radio; publicare de
texte, altele decât textele publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale; organizare de evenimente în
scopuri culturale, sportive sau de
divertisment; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; rezervarea locurilor pentru
spectacole; organizarea competiţiilor
(amuzament); planificarea petrecerilor
(distracţii); prezentarea de reprezentaţii live;
producerea spectacolelor; producţia de
muzică; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; servicii fotografice; informaţii
în materie de divertisment; informaţii în
materie de recreere; informaţii în materie de
educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00194
(151) 13/01/2017
(732) S.C. FORPM TRAINING SRL-D,

Str. Ludwig van Beethoven nr. 4,
judetul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

4 pm plan for more !

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2286C), gri (Pantone 447C)

  
(531) Clasificare Viena:170102; 261102;

261112; 261114; 270517; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00195
(151) 13/01/2017
(732) S.C. FORPM TRAINING SRL-D,

Str. Ludwig van Beethoven nr. 4,
judetul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

HR TOURNAMENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00174
(151) 13/01/2017
(732) DINES ANTONIO-FLORIAN, Str.

Wilhelm Filderman nr. 4, ap. 5, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN SNACKS

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260306;

260318; 270501;  

(511) Produse şi/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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00175
(151) 13/01/2017
(732) MINISTERUL CERCETARII SI

INOVARII, Str. I.D. Mendeleev nr.
21-25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Conceput în România

  

(511) Produse şi/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 00176
(151) 13/01/2017
(732) S.C. CIRAST S.R.L., Sat Goleştii de

Sus, nr. 1, judeţul Vrancea, ,
COMUNA COTEŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ApiNosem

  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00177
(151) 13/01/2017
(732) TCACIUC MIHAI CRISTI, Bdul.

Prefect Gavril Tudoraş nr. 9, bl. 36A,
sc. A, ap. 58, Judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

ENERGY 2 by Cristi Tcaciuc

  
(531) Clasificare Viena:010503; 260201;

261113; 270501; 270711;  

(511) Produse şi/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 00181
(151) 13/01/2017
(732) S.C. KRONSTAR R.C.E. S.R.L.,

Str. Petru Maior nr. 5, biroul 3, ap. 5,
jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

KRONSTAR RCE

(591) Culori revendicate:negru, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:240103; 240113;

240902; 270501; 290113;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00182
(151) 13/01/2017
(732) BET CLUB SISTEM S.R.L., Str.

Ştefan Greceanu, nr. 33, bl. L3, et. 3,
ap. 11, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

PUBLIC WIN

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

270501; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00183
(151) 13/01/2017
(732) ZAHARIA PAUL-DANIEL, Str.

Drumul Taberei nr. 109, bl. A7, sc. B,
etaj 1, ap. 19, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FIDELITY SHOES

  

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

35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de încălţăminte; servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de încălţăminte; servicii oferite de magazine
pentru articole de încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00184
(151) 13/01/2017
(732) S.C. HERALDIST DOGMA S.R.L.,

Str. Paris nr. 102, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

 
(540)

Centinium

 

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

37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00185
(151) 13/01/2017
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RED CAPTAIN

  
(531) Clasificare Viena:150707; 180303;

180323; 180402; 250119; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00186
(151) 13/01/2017
(732) S.C. HONTFAR S.R.L., Str. Intrarea

Ghipes nr. 3, jud. Harghita, 535600,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

HONTFAR souvenir

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270501;

270510; 270517;  

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

35 Publicitate; conducerea afacerilor;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzare; informaţii
pentru afaceri comerciale; prezentarea
produselor prin toate mijloacele pentru
vânzarea cu amănuntul pentru terţi;
comercializare en-gross en-detail; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, la standuri sau pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00187
(151) 13/01/2017
(732) ABUR ŞTEFĂNIŢĂ-COSTIN, Şos.

Nicolae Titulescu nr. 61-71, bl. 11A,
sc. A, etaj 7, ap. 26, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DRACULA ORIGINEM

  
(531) Clasificare Viena:020123; 220510;

220513; 260414; 260418; 270501;
270517;  

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

9 Magneţi, huse pentru receptoare de telefon,
feţe de telefon; aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
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(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi 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 şi alte
suporturi digitale de înregistrare; mecanisme
pentru aparate cu preplată; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
de calculator.
16 Cărţi, broşuri, benzi desenate, pixuri; hârtie
şi carton; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; tricouri.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00178
(151) 13/01/2017
(732) ASOCIATIA MERCI CHARITY

BOUTIQUE, Str. Ştefan Mihaileanu
nr. 28C, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Zâna Merciluţă

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
sevicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animaie; servicu din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00179
(151) 13/01/2017
(732) DUMITRESCU ALEXANDRA, Str.

Constantin Brâncuşi nr. 9, bl. D 15,
ap. 41, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La Petite Rose

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00180
(151) 13/01/2017
(732) S.C. ML DEVELOPMENT &

LOGISTIC S.R.L., Str. Nicolae
Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. B, ap.
21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COFFEE WORLD

(591) Culori revendicate:maro închis, crem
  
(531) Clasificare Viena:011725; 110304;

270501; 290107;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00167
(151) 13/01/2017
(732) NICULAE GABRIEL, Str. Răcari nr.

10A, bl. 42, sc. 2, ap. 54, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

CANTICER

  
(531) Clasificare Viena:010302; 250119;

270501;  

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

5 Remedii pentru medicină umană; remedii
naturale şi farmaceutice; suplimente
alimentare; suplimente alimentare medicinale;
suplimente alimentare şi preparate dietetice;
compuşi pentru tratarea cancerului; preparate
biologice pentru tratarea cancerului; preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului;
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului; preparate şi substanţe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului;
preparate şi substanţe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului; medicamente pe bază
de plante; preparate din plante de uz medical;
extracte din plante de uz medical; compoziţii
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din plante medicinale de uz medical; extracte
din plante şi din ierburi de uz medical;
suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00168
(151) 13/01/2017
(732) NICULAE GABRIEL, Str. Răcari nr.

10A, bl. 42, sc. 2, ap. 54, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

MEDICINAS

(591) Culori revendicate:albastru, violet,
galben, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:241301; 260304;

270505; 290115;  

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

5 Compoziţii farmaceutice; preparate
farmaceutice; produse farmaceutice
homeopate; produse chimico farmaceutice;

preparate şi substanţe farmaceutice; preparate
farmaceutice pentru uz uman; remedii naturale
şi farmaceutice; suplimente alimentare;
suplimente alimentare medicinale; creme
farmaceutice; creme medicinale; creme de uz
dermatologic; creme din plante de uz medical;
ceai medicinal; ceaiuri din plante pentru uz
medicinal; ceaiuri de slabit de uz medical;
preparate medicale: creme medicale
terapeutice; preparate medicale pentru slăbire.
16 Carton pentru ambalaje cu blistere; şi
ambalaje ermetice din hârtie; ambalaje vidate
din carton; cutii din carton; recipiente din
carton; ambalaj de carton; hârtie şi carton;
tuburi din carton; carton de ambalat; carton;
cutii din carton ondulat; cutii pliabile din
carton; cutii confecţionate din carton;
recipiente din carton ondulat; cutii pentru
ambalat din carton; recipiente de transport din
carton; cutii de expunere din carton; cutii
pliabile din carton pentru ambalare; ambalaj
din plastic; plicuri din plastic; pungi
universale de plastic; materiale plastice pentru
ambalat; pungi din plastic pentru ambalat.
35 Publicitate; publicitate online; publicitate
televizată; publicitate radiofonică; publicitate
şi marketing; publicitate prin corespondenţă;
publicitate şi reclamă; publicitate în reviste;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; servicii de informaţii
comerciale, prin internet; servicii de
publicitate furnizate prin Internet; servicii de
publicitate furnizate pe Internet; difuzarea
publicitaţii pe Internet pentru terţi; difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe Internet: furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; servicii de comenzi online; furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe Internet; servicii de comert electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
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publicitare şi de vânzare.
44 Clinici medicale; informaţii medicale;
servicii medicale; consultaţii medicale;
servicii medicale oferite de clinici medicale;
furnizare de servicii medicale; furnizare de
echipamente medicale; planificare de
tratamente medicale; servicii ale clinicilor
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00169
(151) 13/01/2017
(732) ASOCIATIA STEAUA DE AUR,

Str. Agnita nr. 44, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA STEAUA DE AUR

(591) Culori revendicate:galben închis,
galben deschis, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010110; 050317;

050520; 050521; 240101; 270501;
290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm

protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00170
(151) 13/01/2017
(732) S.C. NOVODENT MED S.R.L., Str.

Lazăr Gheorghe nr. 40, camera 3, sc.
E, ap. 34, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

DENTAPROD Dr. Găletuşe Bogdan

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270501;

270511; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00171
(151) 13/01/2017
(732) S.C. DFR SYSTEMS S.R.L., Str.

Drumul Taberei 48, bl. G2/3, ap. 2,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLUENSYS integrator în tehnologia apei

  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00172
(151) 13/01/2017
(732) S.C. NICULAEV IMPEX S.R.L.,

Str. Isaccei nr. 81, bl. U2B, sc. B, ap.
2, , TULCEA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

MAXI VET.ro

(591) Culori revendicate:maro, verde, alb,
indigo

  
(531) Clasificare Viena:020914; 030106;

030108; 030501; 241301; 260207;
290114;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
18 Piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
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geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente ) pentru pomul
de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vinat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi infrumusetare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00173
(151) 13/01/2017
(732) S.C. BART IMPEX S.R.L., Str.

Tămaş Erno nr. 1, judeţul Mureş,
540307, TÂRGU MUREŞ ROMANIA

(540)

bart home

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 20 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜


