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Cereri m|rci publicate în 20.04.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 02433 13/04/2017 MANDACHI
ANDREI-ALEXANDRU

PALATUL ALEXANDER

2 M 2017 02559 13/04/2017 T{NASE DENISA-CORINA Creatorul de iluzii

3 M 2017 02562 13/04/2017 S.C. BER{RIA ARTIZANAL{
SIBIU S.R.L.

BS BERE ARTIZANAL{ DIN
SIBIU

4 M 2017 02563 13/04/2017 S.C. BER{RIA ARTIZANAL{
SIBIU S.R.L.

SB BERE ARTIZANAL{ DIN
SIBIU

5 M 2017 02564 13/04/2017 S.C. ATMOSTFAIR UNITED
S.R.L.

STREAMINN

6 M 2017 02565 13/04/2017 BARDAN TIBI ÔTEFAN VINALIA CONACUL DIN
CEPTURA

7 M 2017 02566 13/04/2017 IANCU DANIEL CIPRIAN Picior de Plai

8 M 2017 02567 13/04/2017 JARDAN VLADIMIR ice MASTER

9 M 2017 02568 13/04/2017 PINTILIE M{D{LINA FLORINA IOWA STUDIO

10 M 2017 02569 13/04/2017 S.C. TM INOX S.R.L. TM INOX

11 M 2017 02570 13/04/2017 S.C. BIONOVATIV S.R.L. KILOGRAM DREN

12 M 2017 02571 13/04/2017 AQUA SERV S.R.L. AQUASERV

13 M 2017 02572 13/04/2017 S.C. INTERTOY ZONE S.R.L. Pako

14 M 2017 02573 13/04/2017 GRAPA FLORENTINA-ADINA Ware warE oare - oare

15 M 2017 02574 13/04/2017 S.C. ANTIBIOTICE S.A. LIVADA DE LA ÔCOAL{

16 M 2017 02575 13/04/2017 ASOCIAÚIA ALIANÚA PENTRU
DREPTURILE OMULUI DIN
ROMÂNIA (ADOR)

ADOR

17 M 2017 02576 13/04/2017 AGRAGELU S.R.L. AGRAGELU
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18 M 2017 02577 13/04/2017 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

DE TOATE PE CARD BCR

19 M 2017 02578 13/04/2017 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

DE TOATE IN DAR de la BCR

20 M 2017 02579 13/04/2017 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

Cardul reincarcabil BCR

21 M 2017 02580 13/04/2017 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

CARDUL DE DAR de la BCR

22 M 2017 02581 13/04/2017 S.C. INA MEDICAL & SPORT
S.R.L.

INA MEDICAL & SPORT

23 M 2017 02582 13/04/2017 S.C. ECOPAL DISTRIBUTION
S.R.L.

ECOPAL DISTRIBUTION

24 M 2017 02583 13/04/2017 S.C. IT REPUBLIC S.R.L. GIANT

25 M 2017 02584 13/04/2017 LIFE STYLE PRODUCTS S.R.L. Tom Miller

26 M 2017 02585 13/04/2017 S.C. MANDARINE
INTERNATIONAL S.A.

evolance

27 M 2017 02586 13/04/2017 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

MOMENTS OF PLEASURE

28 M 2017 02587 13/04/2017 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

ENJOY THE MOMENT

29 M 2017 02588 13/04/2017 Kia Motors Corporation XCeed

30 M 2017 02589 13/04/2017 TEODORESCU ANDA DEZICLEAN Always clean!

31 M 2017 02590 13/04/2017 ADVANCED FINANCIAL
SOLUTIONS S.R.L.

MAGAZINUL DE CREDITE

32 M 2017 02591 13/04/2017 S.C. CONTEC FOODS S.R.L. MY CHEF

33 M 2017 02593 13/04/2017 S.C. NOVA RIA24 S.R.L. autobaza24

34 M 2017 02594 13/04/2017 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 Bucurie din inima
Daciei ROMÂNIA Ceai natural din
7 plante

35 M 2017 02595 13/04/2017 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 Bucurie din inima
Daciei ROMÂNIA Ceai natural din
7 plante
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36 M 2017 02596 13/04/2017 DUIC{ NICUÔOR AVICOLA ROJIÔTE 1967
PROSPEÚIME NATURAL{

37 M 2017 02597 13/04/2017 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 Bucurie din inima
Daciei ROMÂNIA Ceai natural din
7 plante

38 M 2017 02598 13/04/2017 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 SUVENIR

39 M 2017 02599 13/04/2017 FAMILY SOLUTIONS S.R.L. TOPHOME

40 M 2017 02600 13/04/2017 S.C. BENE INTERNATIONAL
S.R.L.

BENE INTERNATIONAL
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(210) M 2017 02433
(151) 13/04/2017
(732) M A N D A C H I

ANDREI-ALEXANDRU, Cabinet de
Avocat Ina Vintilescu, str. Petru Poni
nr. 7, ap. 1C, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PALATUL ALEXANDER
  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

261325; 270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02596
(151) 13/04/2017
(732) DUICĂ NICUŞOR, Str. Paşcani, nr.

24, bl. A7, sc.1, etj. 1, ap. 8, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

AVICOLA ROJIŞTE 1967
PROSPEŢIME NATURALĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:080711; 090110;

250119; 270501;  

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

29 Ouă congelate; ouă preparate; ouă şi
produse din ouă; prafuri de ouă; albuş de ouă;
ouă de raţă; ouă de găină; ouă de prepeliţă;
înlocuitori de ouă; lichior de ouă (non alcolic);
ouă de melci (pentru consum); ouă de
prepeliţă la conservă; ghiveci cu ouă, gătit la
vapori; mâncăruri preparate care conţin (în
principal) ouă; creme de întins pe pâine care
conţin în principal ouă; extracte din carne;
ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02585
(151) 13/04/2017
(732) S . C .  M A N D A R I N E

INTERNATIONAL S.A., Str.
Academiei nr. 28-30, et. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

evolance

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2665C)

  (531) Clasificare Viena:260105; 261121;
261501; 270315; 270501; 290105;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02586
(151) 13/04/2017
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 2711 Centerville
R o a d ,  S u i t e  3 0 0 ,  1 9 8 0 8 ,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
MOMENTS OF PLEASURE

(300) Prioritate invocată:
 015949068/19/10/2016/CE
 

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

34 Ţigări/ţigarete; tutun brut; tutun prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); ţigări de foi, trabucuri;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigari/ţigarete;
maşini de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor; maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie;
ţigări/ţigarete electronice; lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice; produse din tutun cu
scopul a fi încălzite; articole pentru fumători şi
anume dispozitive electronice şi piesele lor
pentru încălzirea ţigărilor/ţigaretelor sau
tutunului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02587
(151) 13/04/2017
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 2711 Centerville
R o a d ,  S u i t e  3 0 0 ,  1 9 8 0 8 ,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ENJOY THE MOMENT
(300) Prioritate invocată:
 015951312/19/10/2016/CE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigări/ţigarete; tutun brut; tutun prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); ţigări de foi, trabucuri;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
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hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete;
maşini de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor; maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie;
ţigări/ţigarete electronice; lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice; produse din tutun
cu scopul a fi încălzite; articole pentru
fumători şi anume dispozitive electronice şi
p i e s e l e  l o r  p e n t r u  î n c ă l z i r e a
ţigărilor/ţigaretelor sau tutunului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02588
(151) 13/04/2017
(732) Kia Motors Corporation, 12,

Heolleung-ro, Seocho-gu, , SEOUL
REPUBLICA COREEA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

XCeed
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

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

12 Automobile; furgonete (vehicule); maşini
sport; elemente de structurî pentru
automobile; anvelope pentru automobile
(anvelope); amortizoare pentru automobile;
sisteme de frânare pentru vehicule; lagare de
osie pentru vehicule terestre; rulmenţi cu bile
pentru vehicule terestre; motoare pentru
vehicule terestre; tractoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02589
(151) 13/04/2017
(732) TEODORESCU ANDA, Str. Lucia

Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A, et. 3, ap. 9,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DEZICLEAN Always clean!

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

260416; 270501; 290112;  

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

37 Servicii de curăţenie; servicii de curăţenie
industrială; servicii de evacuare (curăţenie);
curăţenie în spaţii publice; servicii de curăţenie
domestică; întreţinere de maşini pentru
curăţenie; servicii de curăţenie pentru birouri;
servicii de curăţenie a şcolilor; furnizare de
servicii de curăţenie; servicii de curăţenie
pentru hoteluri; servicii de curăţenie pentru
case particulare; servicii de curăţenie în uzine
industriale; curăţenie în locaţii înainte şi după
evenimente; servicii de curăţenie pentru case
din complexe rezidenţiale; servicii de evacuare
a deşeurilor (servicii de curăţenie); servicii de
curăţenie pentru cluburi, pe bază de contract;
servicii de curăţenie pentru birouri, pe bază de
contract; servicii de curăţenie pentru centrele
de divertisment, pe bază de contract; curăţenie
în spaţiile comerciale; curăţarea preşurilor,
curăţarea magazinelor; curăţarea fabricilor;
curăţarea materialelor; curăţarea tapiţeriei;
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curăţarea jaluzelelor; curăţarea imobilelor;
curăţarea băilor; curăţarea clădirilor; curăţarea
spitalelor; curăţarea spaţiilor interioare;
curăţarea clădirilor publice; curăţarea
structurilor mobile; curăţarea suprafeţelor
murale; curăţarea ustensilelor domestice;
curăţarea edificiilor (interior); curăţarea
clădirilor rezidenţiale; curăţarea zonelor
industriale; curăţarea toaletelor publice;
curăţarea suprafeţelor plafoanelor; curăţarea
suprafeţelor de pardoseală, curăţarea
industrială a clădirilor, curăţarea suprafeţelor
pereţilor exteriori; curăţarea abrazivă a
suprafeţelor; curăţarea suprafeţelor interioare
ale clădirilor, furnizare de informaţii privind
curăţarea clădirilor; curăţarea suprafeţelor de
protecţie pentru pardoseli; închiriere de maşini
pentru curăţarea de covoare; închiriere de
maşini pentru curăţarea mobilierului tapiţat;
spălarea ferestrelor; dezinfectarea clădirilor.
44 Amenajare peisagistică de grădini pentru
terţi; consultanţă referitoare la peisagistică;
servicii de tuns iarba; întreţinerea gazonului;
amplasare de gazon; amplasare de gazon
artificial; servicii de tuns gazonul; servicii de
consiliere cu privire la plantarea gazonului;
servicii de consiliere cu privire la selectarea
gazonului; consultanţă în domeniul
agriculturii, horticulturii şi silviculturii;
consultanţă şi servicii consultative referitoare
la agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii consultative şi consultanţă privind
utilizarea de îngrăşământ artificial în
agricultură, horticultura şi silvicultură; servicii
consultative şi consultanţă privind utilizarea
de îngrăşământ natural în agricultură,
horticultura şi silvicultură; servicii
consultative şi consultanţă privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultură
şi horticultură durabilă; servicii consultative şi
consultanţă privind controlul buruienilor, al
organismelor dăunătoare şi al paraziţilor în

agricultură, horticultura şi silvicultură; servicii
de consiliere în materie de proiectare a
gazonului; servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini; grădinărit peisagistic;
servicii de grădinărit; design de grădină şi
peisagistic (amenajare peisagistică); furnizare
de informaţii despre grădinărit; informaţii şi
consiliere cu privire la grădinărit; închiriere de
ustensile de grădină; pulverizare aeriană sau la
sol de îngrăşăminte şi alte produse chimice
pentru agricultură; împrăştiere de îngrăşăminte
pe suprafeţe; împrăştiere de îngrăşăminte;
întreţinere de grădini;

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02593
(151) 13/04/2017
(732) S.C. NOVA RIA24 S.R.L., Bdul

Primăverii nr. 29, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2,
sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

autobaza24

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260417; 270504;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
publicitate; consiliere clienţi; evaluare afaceri;
asistenţă în managementul afacerilor,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori; prezentarea produselor în medii
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de comunicare pentru retail; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
marketing; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; intermediere
achiziţii; relaţii publice; intermedieri de
promoţii de vânzare; regruparea în avantajul
terţilor amotocicletelor, autoturismelor,
autovehiculelor, pieselor şi accesoriilor pentru
motociclete şi autovehicule şi aproduselor
diverse (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţionezecomod; intermedieri în comerţul
cu diverse produse; activităţi de intermediere
telefonică; activităţi de închiriere echipamente
de birou; activităţi de studiere a pieţei şi de
sondare a opiniei publice; consultanţă în
domeniul relaţiilor publice şi al comunicarii;
comerţ online cu bunuri diverse.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; activităţi de evaluare a riscului de
asigurare şi a pagubelor; activităţi auxiliare de
asigurări şi fonduri de pensii; consultanţă
asigurări; brokeraj asigurări; agenţii
imobiliare; management imobiliar; evaluare
financiară; brokeraj de garanţii reale
imobiliare; închiriere bunuri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; transport
de călători şi mărfuri; servicii de mutare;
servicii anexe transporturilor; agenţii de
turism (organizarea de călătorii); activităţi ale
tur-operatorilor; servicii de rezervare şi
asistenţă turistică pentru călătorii; închiriere şi
leasing de autoturisme şi alte autovehicule şi
mijloace de transport.
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; activităţi
de design specializat; închiriere calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02591
(151) 13/04/2017
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Şos.

Bucureşti - Urziceni nr. 89, judeţul
Ilfov, 077110, AFUMAŢI ROMANIA

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

(540)

MY CHEF
  
(531) Clasificare Viena:011108; 011511;

020101; 020111; 260114; 260118;
270501;  

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

29 Produse lactate şi înlocuitori; lapte;
brânzeturi; uleiuri şi grăsimi vegetale;
smântâna; înlocuitori de smântânî; cremă de
smântână (creme fraiche); smântână pentru
gătit; smântână pentru frişcă; frişcă; frişcă
vegetală; înlocuitori de frişcă pentru băuturi;
frişcă artificiala (înlocuitori pentru produse
lactate); frişcă lichidă sau praf pentru cafea;
frişcă sub formă de praf pentru cafea; glazură
de frişcă pe bază de lactate; frişcă pentru cafea
constând în principal din produse lactate;
înlocuitor de frişcă lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte; întăritor pentru
frişcă; cremă de unt; creme pentru torturi şi
prăjituri; creme instant; creme vegetale;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 13.04.2017

9

albumină pentru uz culinar; prafuri de ouă;
amestec de ulei (de uz alimentar); grăsime de
cocos; cocos (ulei de cocos pentru alimente;
concentrat de unt; grăsimi pentru gătit;
grăsimi vegetale de uz alimentar; preparate
din unt; pateuri vegetale; pateuri pe bază de
carne; produse tartinabile cu diverse arome;
produse tartinabil pe bază de peşte; brânzeturi
cu trufe; mâncăruri preparate care conţin (în
principal) ouă; conserve cu legume; conserve
de fructe; conserve şi murături; concentrat de
roţii; extracte din legume pentru gătit (sucuri);
flori uscate comestibile; fructe conservate;
fructe deshidratate; jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume; legume
conservate; legume amestecate; pastă de
fructe; sosuri pentru gustari; tzatziki;
concentrate (bulion); supe; fructe, ciuperci şi
legume prelucrate inclusiv nuci şi
leguminoase prelucrate.
30 Alimente (făinoase) semipreparate şi
snack-uri; sare, mirodenii, arome şi
condimente; sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) şi paste; jeleu de hrişca
(memilmuk); lasagna; condimente; amestecuri
de condimente; agenţi de îngroşare vegetali;
arome alimentare; arome alimentare (altele
decât uleiurile esenţiale); arome pentru
brânză; arome pentru gustări (altele decât
uleiurile esenţiale); arome preparate din carne
de pui; arome preparate din carne; arome
preparate din fructe (altele decât uleiurile
esenţiale); arome preparate din legume (altele
decât uleiurile esenţiale); cremă tartar pentru
uz culinar; condimente alimentare; esenţe
pentru gătit; creme de salată; creme pe bază de
maioneză; creme pe bază de maioneză şi
ketchup; plante aromatice (prelucrate);
mirodenii; preparate pentru cremă de ouă şi
lapte; sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) şi paste; sos (comestibil); sos de
peşte; sosuri; sosuri care conţin mirodenii;

sosuri (condimente); sosuri marinate conţinând
condimente; amestecuri lichide pentru gătit;
amestecuri pentru prepararea sosurilor;
înlocuitor de maioneza; maioneză; sos cu
brânză; sos concentrate; pesto (sos); sosuri
conservate; sos de carne de pui; sos pentru
paste; sos pentru carne pregătită la gratar; sos
dulce şi acrisor; sos de soia; sos de roşii; sos
maro; sos picant; sos tartar; sos teriyaki; sos
uscat sub formă de pudră; sos worcestershire;
sosuri barbecue; sosuri cu ierburi; sosuri de
carne; sosuri de ciuperci; sosuri de salata care
contin smântănă; sosuri gata făcute; sosuri
pentru gătit; sosuri pentru gustări; sosuri pentru
mâncare; sosuri pentru orez; sosuri pentru peşte
congelat; sosuri pentru pizza; sosuri pentru pui;
sosuri pentru salate; sosuri pentru spaghetti;
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole; siropuri şi melasă;
glazuri dulci şi umpluturi; toppinguri; gheaţă,
îngheţată, iaurt înghetat şi şerbeturi; praf de
îngheţată; produse de patiserie şi cofetărie;
ciocolată pentru gătit.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; comerţ cu amănuntul şi cu ridicata;
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare; servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legatură
cu produse alimentare; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu produse alimentare;
administrare în materie de activităţi de
marketing; administrare în materie de metode
de vânzare; administrare în materie de
planificare a afacerilor; administrarea afacerilor
comerciale; servicii de intermediere comercială
cu privire la vânzare; administraţie comercială;
lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02559
(151) 13/04/2017
(732) TĂNASE DENISA-CORINA, Str.

Elev Ştefănescu Ştefan nr. 9, bl. 449,
sc. A, ap. 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Creatorul de iluzii

  
(531) Clasificare Viena:020323; 270302;

270501; 270509;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor, a concertelor, a conferinţelor, a
congreselor, a seminariilor, a simpozioanelor;
publicarea cărţilor; producerea de programe
de radio şi televiziune; servicii de înregistrare
în studio; programe de televiziune.
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, inclusiv
creare şi administrare site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02562
(151) 13/04/2017
(732) S.C. BERĂRIA ARTIZANALĂ

SIBIU S.R.L., Str. Iugeşti nr. 198,
Comuna Tilişca, judeţul Sibiu, , SAT
TILIŞCA ROMANIA 

(540)

BS BERE ARTIZANALĂ DIN SIBIU

  
(531) Clasificare Viena:090109; 270501;

270522;  

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

32 Bere; băuturi pe bază de bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02564
(151) 13/04/2017
(732) S.C. ATMOSTFAIR UNITED

S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 44, bl.
33A, sc. 1, et. 10, ap. 29, Camera 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02565
(151) 13/04/2017
(732) BARDAN TIBI ŞTEFAN, Aleea

Cucului nr. 6A, Comuna Corbeanca,
judeţul Ilfov, , SAT PETREŞTI
ROMANIA 

(540)

VINALIA CONACUL DIN CEPTURA
  
(531) Clasificare Viena:050319; 050710;

051306; 070101; 070125; 110302;
240115; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 02566
(151) 13/04/2017
(732) IANCU DANIEL CIPRIAN, Str. 11

Iunie nr. 51, bl. D, ap. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Picior de Plai

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260207;

260302; 270112; 270315; 270501;
290114;  

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

39 Servicii de agenţie de turism pentru
organizarea de excursii montane; servicii de
ghizi de turism (organizare de călătorii);
servicii de agenţie de turism pentru organizarea
de vacanţe; servicii de turism (transport);
agenţie de turism (organizare de călătorii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02567
(151) 13/04/2017
(732) JARDAN VLADIMIR, Str. Romana

nr. 4, bl. 1, ap. 38, MD-2005,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Avram Iancu, nr. 48A, sc. B, ap. 10
Braşov

(540)

ice MASTER

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260205;

270501; 290112;  

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor din clasa 30 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare

prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02568
(151) 13/04/2017
(732) PINTILIE MĂDĂLINA FLORINA,

Str. Moldoveni nr. 2B, et. 2, ap. 4,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IOWA STUDIO

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02569
(151) 13/04/2017
(732) S.C. TM INOX S.R.L., Str.

Triumfului nr. 32, judeţul 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)

TM INOX

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii 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).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02570
(151) 13/04/2017
(732) S.C. BIONOVATIV S.R.L., Com.

Harman str. Cimitirului nr. 1, judeţul
Braşov, , PODU OLTULUI
ROMANIA 

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

(540)

KILOGRAM DREN

(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.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice şi veterinare,
produselor igienice pentru medicină,
alimentelor şi substanţelor dietetice de uz
medical sau veterinar, alimentelor pentru
sugari, suplimentelor dietetice pentru uz uman
şi pentru animale, plasturilor şi materialelor

pentru pansamente, materialelor pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulajele dentare,
dezinfectantelor, produselor pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicidelor,
ierbicidelor pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02571
(151) 13/04/2017
(732) AQUA SERV S.R.L., Calea Turzii nr.

162, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

AQUASERV

(591) Culori revendicate:verde, bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

37 Lucrări de construcţii în inginerie civilă;
consultanţă şi informaţii legate de construcţii
şi reparaţii.
42 Servicii de inginerie; servicii de
consultanţă tehnică; studii de proiecte tehnice;
realizarea de proiecte privind ingineria civilă,
hidraulică şi de trafic; elaborarea şi realizarea
de proiecte referitoare la ingineria electrică şi
electronică, minieră, chimică, mecanică,
industrială şi de securitate tehnică; elaborarea
proiectelor referitoare la instalaţii de aer
condiţionat, refrigerare, sanitare şi de control
al poluării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02572
(151) 13/04/2017
(732) S.C. INTERTOY ZONE S.R.L., Str.

Căminului nr. 6, sector 2, 021742,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pako

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

28 Jocuri, jucării şi articole pentru joacă;
articole de gimnastică şi sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; aparate
pentru jocuri video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02573
(151) 13/04/2017
(732) GRAPA FLORENTINA-ADINA, Str.

Ioviţa nr. 8, bl. P13, sc. 1, et. 3, ap. 12,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ware warE oare - oare

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice
şi articole de şelărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02563
(151) 13/04/2017
(732) S.C. BERĂRIA ARTIZANALĂ

SIBIU S.R.L., Str. Iugeşti nr. 198,
Comuna Tilişca, judeţul Sibiu, , SAT
TILIŞCA ROMANIA 

(540)

SB BERE ARTIZANALĂ DIN SIBIU

  
(531) Clasificare Viena:090109; 270501;

270522;  

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

32 Bere; băuturi pe bază de bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02574
(151) 13/04/2017
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea

Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

LIVADA DE LA ŞCOALĂ

  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia fizică bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
de către terţi, destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02575
(151) 13/04/2017
(732) ASOCIAŢIA ALIANŢA PENTRU

DREPTURILE OMULUI DIN
ROMÂNIA (ADOR), Str. Constantin
Brezeanu nr. 2A, bl. B2, sc. B, ap. 18,
Jude ţul  Prahova ,  PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ADOR

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

38 Telecomunicaţii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02576
(151) 13/04/2017
(732) AGRAGELU S.R.L., Str. Tulcea nr.

1/A, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

AGRAGELU
  
(531) Clasificare Viena:050702; 270501;

270508;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de

la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi
legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse 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 02577
(151) 13/04/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., B-dul. Regina Elisabeta, nr. 5,
sector 3, 030016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DE TOATE PE CARD BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi afaceri
monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02578
(151) 13/04/2017
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DE TOATE IN DAR de la BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02579
(151) 13/04/2017
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cardul reincarcabil BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02580
(151) 13/04/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., B-dul. Regina Elisabeta, nr. 5,
sector 3, 030016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARDUL DE DAR de la BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi afaceri
monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02581
(151) 13/04/2017
(732) S.C. INA MEDICAL & SPORT

S.R.L., Aleea Botorani nr. 5, bl. V36,
sc. 2, parter, ap. 38, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INA MEDICAL & SPORT

(591) Culori revendicate:bleu, albastru închis,
negru

 
(531) Clasificare Viena:020123; 260207;

270302; 270315; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02598
(151) 13/04/2017
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(740) CABINET N.D. GAVRIL S.R.L., Str.
Stefan Negulescu, nr. 6A, sector 1,
Bucuresti BUCURESTI.

(540)

Fares 1929 SUVENIR
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 270701;  

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

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de marketing; servicii de
promovare; comercializarea şi regruparea în
avantajul terţilor a ceaiurilor medicinale,
infuziilor şi ceaiurilor din plante medicinale,
suplimentelor alimentare şi produselor
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, a siropurilor, tincturilor,
extractelor, cremelor, unguentelor, capsulelor,
comprimatelor, uleiurilor, soluţiilor şi
loţiunilor, ovulelor, supozitoarelor, soluţiilor şi
băuturilor din plante medicinale, ceaiurilor şi
infuziilor din fructe şi/sau plante nemedicinale,
băuturilor pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale, ceaiurilor cu gheaţă (iced tea);
prezentarea acestora pentru vânzare şi vânzarea
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare; promoţii pentru aceste produse;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială; activităţi de import-export
cu produse de tipul celor prezentate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02582
(151) 13/04/2017
(732) S.C. ECOPAL DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 38 bis,
corp C1A, Judeţul Argeş, 110078,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
Bdul Republicii, bl. 212, sc. D, et. 2,
ap. 11, Judeţul Argeş PITESTI

(540)

ECOPAL DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270508;
270509; 270511; 290113;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală, bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal), toate acestea, cu excepţia
cofrajelor şi a componentelor acestora,
elemente prefabricate pentru construcţia de
cofraje, schele, elemente de cofraj şi cu
excepţia pieselor pentru cofraje, schele şi
elemente de cofraj.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, rachită, os, fildeş, os de balenă,

scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau din material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02599
(151) 13/04/2017
(732) FAMILY SOLUTIONS S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 14D, parter, Spaţiul
Comercial 1, jud. Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

TOPHOME

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
432C), verde (Pantone 2299C),
portocaliu (Pantone 158C)

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

290113;  

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

35 Vânzare la licitaţie de bunuri imobiliare;
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare.
36 Servicii imobiliare; afaceri imobiliare;
agenţii imobiliare; afaceri financiare;
managementul proprietăţilor imobiliare;
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administrarea de proprietăţi imobiliare;
asistenţă în domeniul achiziţiilor imobiliare;
consultanţă cu privire la cumpărarea şi
vânzarea de bunuri imobiliare; închirieri de
proprietăţi imobiliare; furnizare de informaţii
privind bunurile imobiliare; acordare de
finanţare pentru dezvoltarea imobiliară;
evaluări imobiliare; servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare; colectare chirii.
37 Servicii de construcţii; construcţii clădiri;
servicii de dezvoltare imobiliară (construcţii);
reparaţii clădiri; întreţinerea clădirilor; servicii
de instalaţii electrice; lucrări de instalaţii
sanitare; supervizare de lucrări de construcţii;
curăţarea clădirilor (interior); curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară); închiriere de
echipamente pentru construcţii; consultanţă
pentru construcţii; vopsire, zugrăvit, pentru
suprafeţe interioare şi exterioare ale clădirilor;
aplicare de tapet; lucrări de realizare a
acoperişurilor; întreţinerea piscinelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02583
(151) 13/04/2017
(732) S.C. IT REPUBLIC S.R.L., Str.

Râmnicu Vâlcea nr. 14, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap. 117,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

GIANT

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290112;  

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

7 Aparate de sudură, electrice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02584
(151) 13/04/2017
(732) LIFE STYLE PRODUCTS S.R.L.,

Str. Heliade între Vii nr. 8, Corp
Clădire C9, Camera 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tom Miller

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografice, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02600
(151) 13/04/2017
(732) S.C. BENE INTERNATIONAL

S.R.L., Calea Clujului nr. 58A, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

BENE INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
albastru închis, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:160107; 240503;

241503; 241511; 241513; 260116;
260118; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata de calculatoare,
hardware, software de calculator, tablete,
periferice de calculator, produse electronice de
larg consum, produse şi accesorii de
telecomunicaţii şi multimedia, telefoane
mobile, dispozitive electronice, produse
electronice de larg consum; servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata de accesorii şi
periferice pentru toate aceste produse;
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prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de
comercializare de diverse produse inclusiv
produse alimentare; servicii de informare a
consumatorilor; furnizarea unui catalog online
cu informaţii pe internet; servicii de
comercializare a deşeurilor; servicii de
comercializare de autoturisme, autovehicule;
servicii de comercializare a utilajelor,
maşinilor şi aparate pentru colectarea,
compactarea, transportul şi tratarea deşeurilor
şi a gunoaielor.
37 Servicii de închiriere de maşini, utilaje şi
aparate pentru colectarea, compactarea,
tratarea şi transportul deşeurilor şi a
gunoaielor; servicii de întreţinere şi reparare
de maşini, utilaje şi aparate pentru colectarea,
compactarea, tratarea şi transportul deşeurilor
şi a gunoaielor; servicii de demontare
(dezasamblare) a maşinilor şi echipamentelor
uzate; servicii de instalare, întreţinere şi
reparare de hardware de calculator,
calculatoare, periferice pentru calculatoare,
aparate electronice şi electrocasnice.
39 Servicii de colectare a deşeurilor (strângere
şi transport); servicii de colectare a deşeurilor
nepericuloase (transport); servicii de colectare
a deşeurilor periculoase (strângere şi
transport); servicii de transport; servicii de
transport a deşeurilor nepericuloase; servicii
de transport a deşeurilor periculoase; servicii
de depozitare a deşeurilor nepericuloase;
servicii de depozitare a deşeurilor periculoase.
40 Servicii de tratare a deşeurilor; servicii de
tratare a deşeurilor periculoase, servicii de
tratare a deşeurilor nepericuloase; servicii de
reciclare a deşeurilor şi a gunoaielor; servicii
de distrugere a deşeurilor şi a gunoaielor;
servicii de gestionare a deşeurilor; servicii de
sortare a deşeurilor şi a materialelor
reciclabile; servicii de incinerare a gunoielor
şi a deşeurilor; servicii de distrugere a

gunoaielor; servicii de decontaminare a
materialelor şi deşeurilor periculoase; servicii
de informaţii, de consiliere şi de consultanţă
referitoare la colectarea şi reciclarea deşeurilor
şi a gunoaielor; servicii de recuperare a
materialelor din deşeuri; servicii de recuperare
a materialelor reciclabile sortate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02594
(151) 13/04/2017
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700, ORĂŞTIE
ROMANIA 

(740) CABINET N.D. GAVRIL S.R.L., Str.
Stefan Negulescu, nr. 6A, sector 1,
Bucuresti BUCURESTI.

(540)

Fares 1929 Bucurie din inima Daciei
ROMÂNIA Ceai natural din 7 plante

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
albastru, alb, grena, bleu

  (531) Clasificare Viena:020304; 060102;
090109; 110303; 240703; 250119;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02595
(151) 13/04/2017
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(740) CABINET N.D. GAVRIL S.R.L., Str.
Stefan Negulescu, nr. 6A, sector 1,
Bucuresti BUCURESTI.

(540)

Fares 1929 Bucurie din inima Daciei
ROMÂNIA Ceai natural din 7 plante

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
bleu, albastru, alb, negru, muştar

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020716;

060102; 070301; 090109; 240703;
250119; 290115;  

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

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 13.04.2017

25

(210) M 2017 02597
(151) 13/04/2017
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(740) CABINET N.D. GAVRIL S.R.L., Str.
Stefan Negulescu, nr. 6A, sector 1,
Bucuresti BUCURESTI.

(540)

Fares 1929 Bucurie din inima Daciei
ROMÂNIA Ceai natural din 7 plante

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
negru, alb, albastru, grena

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020716;

060102; 070301; 080711; 090109;
240703; 250109; 290115;  

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

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi

produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02590
(151) 13/04/2017
(732) A D V A N C E D  F I N A N C I A L

SOLUTIONS S.R.L., Str. Prăsilei, nr.
94, sector 4,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MAGAZINUL DE CREDITE

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

36 Brokeraj de credite; consiliere privind
creditele; intermediere de credite; intermediere
de credite personale; credite ipotecare şi
brokeraj ipotecar; servicii de intermediere de
credite; servicii de consultanţă financiară;
furnizare de informaţii referitoare la credite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00842
(151) 26/04/2013
(732) WALMARK a. s., Oldrichovice c.44,

739 61, TRINEC, REPUBLICA
CEHA 

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

(540)

Gastinum

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

5 Produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
vitamine şi minerale şi microelemente,
produse dietetice şi nutritive şi medicamente,
siropuri medicinale, extracte din plante
medicinale şi produse combinate din vitamine,
minerale, microelemente şi extracte din
plante, suplimente nutritive îmbogăţite cu
vitamine sau minerale sau microelemente,
preparate din vitamine, vitamine şi preparate
cu multivitamine, minerale şi preparate
multiminerale, ceaiuri din plante în scopuri
medicinale, plante medicinale, dulciuri sau
pastile sau tablete sau casete sau capsule sau
gumă de mestecat cu adaosuri terapeutice,
substanţe dietetice pentru scopuri medicinale,
apă minerală şi băuturi dietetice preparate
pentru uz medical, alimente dietetice preparate
pentru uz medical, suplimente alimentare de
uz medical, preparate din albumină sau hrană

în scopuri medicale, balsamuri şi creme şi
alifii pentru uz medical, preparate chimice în
scopuri medicale, uleiuri terapeutice, unguente
pentru scopuri medicinale, săruri terapeutice,
fineturi terapeutice, extracte din plante sau
siropuri, hrană cu vitamine sau minerale în
formă de concentrate, concentrate din proteine
ca suplimente nutritive pentru alimente,
drojdie pentru scopuri farmaceutice; produse
nutritive cu efecte terapeutice, produse
nutritive sau dietetice pentru scopuri medicale
pentru completarea zilnică a alimentaţiei ca
hrană instant sau amestecuri independente,
formate preponderent din lapte praf sau
proteine animaliere sau vegetale, de asemenea
cu adaos de vitamine sau minerale sau
microelemente sau zahăr; produse nutritive
speciale pentru sportivi sau pentru persoane cu
consum energetic ridicat, produse cu gelatină
şi produse pentru alimentaţie, produse
nutritive pentru completarea alimentaţiei,
formate preponderent din lapte praf sau
proteine animale sau vegetale, de asemenea cu
adaos de vitamine sau minerale sau
microelemente sau zahăr; suplimente
alimentare cu excepţia celor pentru scopuri
medicinale şi care conţin substanţe de origine
animală; suplimente alimentare, cu excepţia
celor terapeutice şi care conţin substanţe de
origine vegetală.

˜˜˜˜˜˜˜




