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Cereri Mărci publicate în 20/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04370 13/07/2017 ELENA ALINA PAVEL SWEETIE BOMBOANE cu green

sugar dulce natural!

2 M 2017 04419 13/07/2017 CAROL BREWERY STROP DE BERE

3 M 2017 04580 13/07/2017 SC MAR BLU SRL DULGHERSHOP.RO

4 M 2017 04581 13/07/2017 ŞTEFAN PETRIŞOR
GHEORGHE PETRIŞOR

Cofetăria PETRIŞOR

5 M 2017 04582 13/07/2017 ASOCIAŢIA UNIUNEA JUNILOR
DIN SCHEII BRAŞOVULUI ŞI
BRASOVUL VECHI

JUNII BRAŞOVULUI

6 M 2017 04583 13/07/2017 SC PRAVALIA NOASTRA SRL Prăvălia noastră Gustul bun al
sănătăţii tale

7 M 2017 04584 13/07/2017 Sebastian-Patrick Popa iacado.ro

8 M 2017 04585 13/07/2017 ASOCIATIA GRAFOART Lipatti

9 M 2017 04586 13/07/2017 ASPRILIA SRL Oriental Beauty. Spa. Massage

10 M 2017 04587 13/07/2017 SC AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX SRL

RINGER DER ANTRIEB

11 M 2017 04588 13/07/2017 SC AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX SRL

STOCKER DER FILTER

12 M 2017 04589 13/07/2017 ASOCIATIA CRAFOART Grafoart

13 M 2017 04590 13/07/2017 MARINEL GHIOC RentForComfort

14 M 2017 04591 13/07/2017 SC BELLADONNA
PHARMAKON SRL

FARMACIA 1 Farmacia cu
preţuri foarte mici!

15 M 2017 04592 13/07/2017 ASOCIATIA GRAFOART Editura muzicală

16 M 2017 04593 13/07/2017 SC LA FANTANA SRL KAFUNE AROMAO

17 M 2017 04594 13/07/2017 LA FANTANA SRL SPUMABIANCA LA FANTANA

18 M 2017 04595 13/07/2017 UNSAR-Uniunea Naţională
a Societăţilor de Asigurare şi
Reasigurare din România

Asigură-te că ştii!
ASIGUROPEDIA

19 M 2017 04596 13/07/2017 SORINA ELEONORA DAVID MISS ALBA-IULIA

20 M 2017 04597 13/07/2017 Peter Dziemballa healthcare world

21 M 2017 04598 13/07/2017 ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ
AGROBIOTECHROM

AgroBiotechRom ABR

22 M 2017 04599 13/07/2017 SC ALUTUS ACCOUNT &
CONTROL SRL

Dr. Business FOR BUSINESS
CARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 04600 13/07/2017 NINEL CULĂU Suge-o

24 M 2017 04601 13/07/2017 GASTRO&ARTFOOD SRL GASTRO ART FOOD

25 M 2017 04602 13/07/2017 Silvia PFA Boarna SMARTIES advertising

26 M 2017 04603 13/07/2017 Marius Sebastian Galchis PayMag

27 M 2017 04604 13/07/2017 IZABELA BALAZS VIDRA BUNGALOW PARK

28 M 2017 04605 13/07/2017 RIKORA FLM SRL RIKORA precision mechanics

29 M 2017 04606 13/07/2017 ABDO REZAN BODHI

30 M 2017 04607 13/07/2017 MERT S.A. TROFFYUM
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(210) M 2017 04370
(151) 13/07/2017
(732) ELENA ALINA PAVEL, STR. 3,

NR. 19, CARTIER GREEN CITY,
COMUNA 1 DECEMBRIE, RO.IL,
ROMANIA

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

(540)

SWEETIE BOMBOANE cu
green sugar dulce natural!

(531) Clasificare Viena: 03.04.11;
03.04.24; 01.03.13; 26.01.17;
27.05.01; 27.05.02

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

5. Produse dietetice, suplimente
alimentare.
30. Produse din ciocolată, produse din
cereale cu îndulcitori naturali.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04419
(151) 13/07/2017
(732) CAROL BREWERY, STR.

23 AUGUST NR. 75, IMOBIL
NR.6,JUD.ILFOV, BUFTEA, RO.IL,
ROMANIA

(540)
STROP DE BERE

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

32. Bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04580
(151) 13/07/2017
(732) SC MAR BLU SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 238, JUDEŢUL
CLUJ, SÂNCRAIU, ROMANIA

(540)

DULGHERSHOP.RO
(591) Culori revendicate:negru, alb,

galben

(531) Clasificare Viena: 09.03.16;
09.03.25; 09.09.07; 14.07.01;
14.07.07; 14.07.15; 14.07.23;
14.09.02; 14.09.05; 14.11.03;
15.07.01; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Gestionarea afacerilor comerciale,
serivii de import-export, lucrări de birou,
publicitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04581
(151) 13/07/2017
(732) ŞTEFAN PETRIŞOR, STR.

SOMEŞULUI RECE NR. 1212A,
COMUNA GILĂU, JUDEŢUL
CLUJ, SAT GILĂU, ROMANIA
GHEORGHE PETRIŞOR, NR.
11C, COMUNA GILĂU, JUDEŢUL
CLUJ, SAT SOMEŞU RECE,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

Cofetăria PETRIŞOR
(591) Culori revendicate:grena, maro,

alb

(531) Clasificare Viena: 08.01.07;
08.01.15; 08.01.17; 09.01.09;
25.01.13; 26.01.08; 27.05.01;
29.01.13

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă.
43. Restaurante de tip cofetării, patiserii,
auto-servire, cafenele, snack-bar-uri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04582
(151) 13/07/2017
(732) ASOCIAŢIA UNIUNEA JUNILOR

DIN SCHEII BRAŞOVULUI ŞI
BRASOVUL VECHI, PIAŢA
UNIRII NR. 2-3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

JUNII BRAŞOVULUI
(591) Culori revendicate:galben,

albastru, auriu, roşu

(531) Clasificare Viena: 24.01.13;
24.01.15; 24.11.01; 24.07.23;
24.13.02; 27.05.01; 29.01.14

(511) Produse si/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, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
, Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04583
(151) 13/07/2017
(732) SC PRAVALIA NOASTRA

SRL, STR. ARIADNA NR. 1A,
PARTER, AP. SAD, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

(540)

Prăvălia noastră Gustul
bun al sănătăţii tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse si/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.
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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04584
(151) 13/07/2017
(732) Sebastian-Patrick Popa, STR.

TELEAJEN, NR. 50, ET. 2, AP
5, SECTOR 2., BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
iacado.ro

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

35. Vanzări online de produse și servicii
diverse.
42. Crearea și menținerea de site-uri web.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04585
(151) 13/07/2017
(732) ASOCIATIA GRAFOART, STR.

PIAȚA SFINȚII VOIEVOZI, NR. 1,
SECTOR 1., BUCURESTI, 10968,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)
Lipatti

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie
articole pentru legătorie fotografii papetărie
adezivi(substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj maşini de scris şi articole
de birou materiale pentru instruire sau
învățământ materiale plastice pentru
ambalare caractere tipografice clișee
materiale tipărite pentru instruire în
domeniul telecomunicațiilor cărți cărți
broșate cărți comemorative cărți de date
cărți de onoare cărți documentare cărți
educative.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04586
(151) 13/07/2017
(732) ASPRILIA SRL, STR. PERLEI,

NR. 5, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
RO.TI, ROMANIA

(540)

Oriental Beauty. Spa. Massage
(531) Clasificare Viena: 02.03.01;

02.03.16; 25.01.13; 27.05.01

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

44. Servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de
tratamente de înfrumusețare,în special
pentru gene, masaj, masaj thailandez,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
tradițional japonez, informații referitoare la
masaj, masaj al țesuturilor adânci, masaj cu
pietre calde, servicii de masaj la picioare,
furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, asistență sanitară în
legătură cu masaje terapeutice, servicii
de epilare, servicii personale de epilare,
servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de machiaj, servicii de machiaj
profesional, servicii de machiaj cosmetic,

servicii de machiaj permanent, servicii de
consultanță
privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de consultanță
privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, tratamente pentru
controlul greutății, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, planificare de tratamente
medicale, tratamente cosmetice pentru
păr, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, servicii
de tratamente de slăbire, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
SPA, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de
consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04587
(151) 13/07/2017
(732) SC AUGSBURG

INTERNATIONAL IMPEX SRL ,
STR. NICOLAE APOSTOL NR.
2-4, SECTOR 2, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

RINGER DER ANTRIEB
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.10
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04588
(151) 13/07/2017
(732) SC AUGSBURG

INTERNATIONAL IMPEX SRL ,
STR. NICOLAE APOSTOL NR.
2-4, SECTOR 2, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

STOCKER DER FILTER
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04589
(151) 13/07/2017
(732) ASOCIATIA CRAFOART, STR.

PIAȚA SFINȚII VOIEVOZI, NR. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 10968,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)
Grafoart

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi(substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, maşini de scris
şi articole de birou, materiale pentru
instruire sau învățământ, materiale plastice
pentru ambalare, caractere tipografice,
clișee, materiale tipărite pentru instruire
în domeniul telecomunicațiilor, cărți, cărți
broșate, cărți comemorative, cărți de date,
cărți de onoare, cărți documentare, cărți
educative.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04590
(151) 13/07/2017
(732) MARINEL GHIOC, STR.

VALSANESTI 21D, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RentForComfort
(591) Culori revendicate:orange, albastru
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(531) Clasificare Viena: 02.03.23;
26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04591
(151) 13/07/2017
(732) SC BELLADONNA PHARMAKON

SRL, CVARTAL MĂGURELE,
INTRAREA SULFINEI NR. 96,
TARLAUA 17, PARCELA 57/178,
CAMERA 22, PARTER, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

FARMACIA 1 Farmacia
cu preţuri foarte mici!

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena: 26.01.05;
26.02.05; 24.13.17; 27.05.01;
27.07.11; 29.01.13

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

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, produse chimico-
farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologie,
produse farmaceutice pentru tratarea
osteopatiei, produse farmaceutice pentru
tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru tratarea hipoglicemiei, produse
farmaceutice pentru tratarea halitozei,
produse farmaceutice pentru tratarea
artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor
infecţioase, antibiotice, antibiotice de uz
uman, antibiotice de uz veterinar, antibiotice
pentru utilizare în stomatologie, unguente
antibiotice, comprimate antibiotice,
creme antibiotice, produse antibiotice
dermatologice, medicamente care nu
necesită reţetă, medicamente, drajeuri
(medicamente), medicamente pe bază
de plante, pastile antioxidante, pastile
contra alergiei, pastile pentru suprimarea
apetitului, pastile pe bază de miere şi
plante pentru gât, drajeuri (medicamente),
drajeuri medicamentoase pentru tuse,
absorbante menstruale, absorbante pentru
incontinenţă, absorbante zilnice, alcool
medicinal, alimente pentru bebeluşi,
alimente pentru sugari, analgezice,
antihipertensive, antihistamince, antitusive,
antivirale, articole absorbante pentru
igienă personală, bandaje adezive,
bandaje adezive pentru rănile pielii,
bandaje chirurgicale, unguente antiseptice,
unguente antiinflamatoare, unguente
antibiotice, unguente medicinale, unguente
de uz farmaceutic, siropuri de uz
farmaceutic.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
marketing de produse, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de
fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, mostre de
produse, publicitate radio şi televiziune,
sevicii de prezentare a produselor către
public, promovarea vânzărilor, comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor,
marketing de produse, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04592
(151) 13/07/2017
(732) ASOCIATIA GRAFOART, STR.

PIAŢA SFINŢII VOIEVOZI, NR.
1,SECTOR 1, BUCURESTI,
10968, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
FLORESTI, ROMANIA

(540)
Editura muzicală

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi(substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, maşini de scris
şi articole de birou, materiale pentru
instruire sau învăţămant, materiale plastice
pentru ambalare, caractere tipografice,
clişee, materiale tipărite pentru instruire
în domeniul telecomunicaţiilor, cărţi, cărţi
broşate, cărţi comemorative, cărţi de date,

cărţi de onoare, cărţi documentare, cărţi
educative.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04593
(151) 13/07/2017
(732) SC LA FANTANA SRL, BD.

GARII OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021747, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, ET.3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352

(540)

KAFUNE AROMAO
(591) Culori revendicate:bleumarin, maro

deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12

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

11. Instalaţii industriale de tratare,
echipament pentru răcire şi îngheţare,
distribuitoare automate de gheaţă, aparate
pentru distribuirea de băuturi reci
congelatoare orizontale, aparate pentru
congelarea alimentelor, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate de distribuire
a apei purificate şi răcite, instalaţii de
răcire care fac parte din instalaţiile de
răcire a apei, aparate pentru răcire,
camere de răcire pentru depozitare,
combine frigorifice, aparate combinate de
producere şi de distribuire de gheaţă,
lăzi frigorifice, instalaţii pentru răcirea
apei potabile, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, instalaţii pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/07/2017

răcirea şi încălzirea apei, distribuitoare
de apă, sterilizatoare de apă, aparate
de purificare a apei, rezervoare de
apă sub presiune, sterilizatoare de apă,
percolatoare electrice de cafea, aparate
pentru prăjit cafea, filtre electrice de cafea,
percolatoare electrice de cafea, instalaţii
automate pentru prepararea cafelei, ibrice
de cafea electrice, fără fir, aparate de făcut
ceai, ibrice de ceai (electrice), filtre de
ceai (aparate), aparate pentru menţinerea
caldă a băuturilor fierbinţi, echipament
pentru alimente şi băuturi, încălzire, răcire
şi tratare şi anume aparate de cafea,
maşini de cafea espresso, aparate de
tratare a apei pentru dedurizarea apei,
aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor.
29. Produse lactate şi înlocuitori, lapte,
lapte praf, lapte condensat, lapte degresat,
înlocuitori de lapte, băuturi preparate din
lapte sau care conţin lapte, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi, băuturi
pe bază de lapte cu conţinut de cafea,
înlocuitor de frişcă lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, băuturi
pe bază de lapte, frişcă pentru cafea
constând în principal din produse lactate,
frişcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), brânzeturi, ouă şi produse din
ouă, uleiuri şi grăsimi, fructe, ciuperci şi
legume prelucrate, mâncăruri preparate
care conţin carne, legume, ouă, salate
preparate, supe şi ciorbe, cuburi de
supă, supă instant, concentrate pentru
supă, amestecuri pentru supe, supă gata-
preparată de peşte, legume, de pui, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de
fructe uscate, budinci pe bază de lapte,
deserturi pe bază de fructe, deserturi din
iaurt, deserturi reci din produse lactate,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe
şi legume.

30. Alimente făinoase semipreparate şi
snack-uri: biscuiţi de orez, biscuiţi cu
ceapă, gustări pe bază de cereale,
floricele de porumb învelite în caramel,
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, biscuiţi umpluţi cu
brânză, biscuiţi um|pluţi cu carne, biscuiţi
umpluţi cu legume, chipsuri de porumb,
baghete umplute, chifle umplute, pătraţele
cu ovăz, nachos (mâncare tradiţională
mexicană), chipsuri de creveţi, floricele
de porumb, mâncăruri preparate care
conţin (în principal) orez, covrigei, tarte
sărate, biscuiţi săraţi din orez, aperitive
(produse de patiserie) cu susan: gustări
pe bază de grâu, gustări din tortilla, sare,
mirodenii, arome şi condiment, produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi
deserturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole, gheaţă
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
cafea espresso, seminţe procesate, amidon
şi produsele acestora, preparate coapte şi
drojdie, glazuri dulci şi umpluturi, siropuri
de melasă, cereale, aluaturi şi amestecuri
din acestea, paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi găluşte, arome alimentare, arome
din ceai, altele decât uleiurile esenţiale,
sosuri, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) şi paste, batoane de cereale şi
batoane energizante dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), cacao cu lapte, cafea
cu lapte, preparate aromate alimentare
folosite pentru cremă de ouă şi lapte,
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte,
băuturi pe bază de cafea cu conţinut
de lapte, ingrediente principale pentru
prepararea shake-urilor pe bază de lapte
(arome), produse de cofetărie cu cremă
spumă, amestecuri de cafea, băuturi pe
bază de cafea, cafea (prăjita, sub formă de
pudră, granule sau băutură).
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35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata de apă, cafea, produse
lactate, lapte, lapte praf, lapte condensat,
lapte degresat, înlocuitori de lapte, băuturi
preparate din lapte sau care conţin lapte,
lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, băuturi pe bază de lapte cu conţinut
de cafea, înlocuitor de frişcă lichidă sau
praf pentru cafea, fără conţinut de lapte,
băuturi pe bază de lapte, frişcă pentru
cafea constând în principal din produse
lactate, frişcă artificială (înlocuitori pentru
produse lactate), cacao cu lapte, cafea cu
lapte, preparate aromate alimentare folosite
pentru cremă de ouă şi lapte, băuturi pe
bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de cafea cu conţinut de lapte, ingrediente
principale pentru prepararea shake-urilor
pe bază de lapte (arome), produse de
cofetărie cu cremă spumă, amestecuri de
cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea
(prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), biscuiţi, miere, zahăr, aparate
de apă şi cafea, pahare din plastic, căni
din plastic, farfurii din plastic, sticle din
plastic, suporturi pentru pahare din plastic,
forme din plastic pentru cuburi de gheaţă,
boluri din plastic, suporturi din plastic
pentru cutii de suc, vânzare prin licitaţie
publică, închiriere de automate de vânzare,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă
a datelor, servicii de redactare, servicii
de consultanţă în afaceri, închiriere de
aparatură de birou, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terţi,

vânzări la licitaţii publice de apă, cafea,
produse lactate, biscuiţi, miere, zahăr,
aparate de apă şi cafea, dispensatoare
de apă şi cafea, pahare din plastic, căni
din plastic, farfurii din plastic, sticle din
plastic, suporturi pentru pahare din plastic,
forme din plastic pentru cuburi de gheaţă,
boluri din plastic, suporturi din plastic pentru
cutii de suc, servicii de promovare şi
administrare a centrelor de cumpărături,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru apă, cafea,
produse lactate, biscuiţi, miere, zahăr,
aparate de apă şi cafea, dispensatoare de
apă şi cafea, pahare din plastic, căni din
plastic, farfurii din plastic, sticle din plastic,
suporturi pentru pahare din plastic, forme
din plastic pentru cuburi de gheaţă, boluri
din plastic, suporturi din plastic pentru cutii
de suc, servicii de administrare pentru birou
şi adminisrarea afacerilor, toate serviciile
mentionate în aceasta clasă în legătură
cu răcoritoare, produse alimentare, aparate
pentru răcoritoare şi alimente.
39. Transport şi livrare de bunuri, transport
de marfă şi cargo şi servicii de debarasare,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
servicii de stocare în camere frigorifice,
depozitare de containere, închirieri de
containere, închirierea de congelatoare,
depozitarea mărfurilor, depozitare de
produse, ambalare de articole pentru sport,
servicii de ambalare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04594
(151) 13/07/2017
(732) LA FANTANA SRL, BDUL. GĂRII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL
, STR. TACHE IONESCU NR.
5, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

SPUMABIANCA LA FANTANA
(591) Culori revendicate:bleumarin,

auriu, gri, maro deschis, albastru,
galben, verde, alb

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
26.13.25; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.15

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

29. Produse lactate şi înlocuitori, lapte,
lapte praf, lapte condensat, lapte degresat,
înlocuitori de lapte, băuturi preparate din
lapte sau care conţin lapte, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi, băuturi

pe bază de lapte cu conţinut de cafea,
înlocuitor de frişcă lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, băuturi
pe bază de lapte, frişcă pentru cafea
constând în principal din produse lactate,
frişcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), brânzeturi, ouă şi produse din
ouă, uleiuri şi grăsimi, fructe, ciuperci şi
legume prelucrate, mâncăruri preparate
care conţin carne, legume, ouă, salate
preparate, supe şi ciorbe, cuburi de
supă, supă instant, concentrate pentru
supă, amestecuri pentru supe, supă gata-
preparată de peşte, legume, de pui, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de
fructe uscate, budinci pe bază de lapte,
deserturi pe bază de fructe, deserturi din
iaurt, deserturi reci din produse lactate,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe
şi legume.
30. Alimente făinoase semipreparate şi
snack-uri: biscuiţi de orez, biscuiţi cu
ceapă, gustări pe bază de cereale,
floricele de porumb învelite în caramel,
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, biscuiţi umpluţi cu
brânză, biscuiţi um|pluţi cu carne, biscuiţi
umpluţi cu legume, chipsuri de porumb,
baghete umplute, chifle umplute, pătraţele
cu ovăz, nachos (mâncare tradiţională
mexicană), chipsuri de creveţi, floricele
de porumb, mâncăruri preparate care
conţin (în principal) orez, covrigei, tarte
sărate, biscuiţi săraţi din orez, aperitive
(produse de patiserie) cu susan: gustări
pe bază de grâu, gustări din tortilla, sare,
mirodenii, arome şi condiment, produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi
deserturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole, gheaţă
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
cafea espresso, seminţe procesate, amidon
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şi produsele acestora, preparate coapte şi
drojdie, glazuri dulci şi umpluturi, siropuri
de melasă, cereale, aluaturi şi amestecuri
din acestea, paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi găluşte, arome alimentare, arome
din ceai, altele decât uleiurile esenţiale,
sosuri, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) şi paste, batoane de cereale şi
batoane energizante dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), cacao cu lapte, cafea
cu lapte, preparate aromate alimentare
folosite pentru cremă de ouă şi lapte,
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte,
băuturi pe bază de cafea cu conţinut
de lapte, ingrediente principale pentru
prepararea shake-urilor pe bază de lapte
(arome), produse de cofetărie cu cremă
spumă, amestecuri de cafea, băuturi pe
bază de cafea, cafea (prăjita, sub formă de
pudră, granule sau băutură).
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata de apă, cafea, produse
lactate, lapte, lapte praf, lapte condensat,
lapte degresat, înlocuitori de lapte, băuturi
preparate din lapte sau care conţin lapte,
lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, băuturi pe bază de lapte cu conţinut
de cafea, înlocuitor de frişcă lichidă sau
praf pentru cafea, fără conţinut de lapte,
băuturi pe bază de lapte, frişcă pentru
cafea constând în principal din produse
lactate, frişcă artificială (înlocuitori pentru
produse lactate), cacao cu lapte, cafea cu
lapte, preparate aromate alimentare folosite
pentru cremă de ouă şi lapte, băuturi pe

bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de cafea cu conţinut de lapte, ingrediente
principale pentru prepararea shake-urilor
pe bază de lapte (arome), produse de
cofetărie cu cremă spumă, amestecuri de
cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea
(prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), biscuiţi, miere, zahăr, aparate
de apă şi cafea, pahare din plastic, căni
din plastic, farfurii din plastic, sticle din
plastic, suporturi pentru pahare din plastic,
forme din plastic pentru cuburi de gheaţă,
boluri din plastic, suporturi din plastic
pentru cutii de suc, vânzare prin licitaţie
publică, închiriere de automate de vânzare,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă
a datelor, servicii de redactare, servicii
de consultanţă în afaceri, închiriere de
aparatură de birou, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terţi,
vânzări la licitaţii publice de apă, cafea,
produse lactate, biscuiţi, miere, zahăr,
aparate de apă şi cafea, dispensatoare
de apă şi cafea, pahare din plastic, căni
din plastic, farfurii din plastic, sticle din
plastic, suporturi pentru pahare din plastic,
forme din plastic pentru cuburi de gheaţă,
boluri din plastic, suporturi din plastic pentru
cutii de suc, servicii de promovare şi
administrare a centrelor de cumpărături,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru apă, cafea,
produse lactate, biscuiţi, miere, zahăr,
aparate de apă şi cafea, dispensatoare de
apă şi cafea, pahare din plastic, căni din
plastic, farfurii din plastic, sticle din plastic,
suporturi pentru pahare din plastic, forme
din plastic pentru cuburi de gheaţă, boluri
din plastic, suporturi din plastic pentru cutii
de suc, servicii de administrare pentru birou
şi adminisrarea afacerilor, toate serviciile
mentionate în aceasta clasă în legătură
cu răcoritoare, produse alimentare, aparate
pentru răcoritoare şi alimente.
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39. Transport şi livrare de bunuri, transport
de marfă şi cargo şi servicii de debarasare,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
servicii de stocare în camere frigorifice,
depozitare de containere, închirieri de
containere, închirierea de congelatoare,
depozitarea mărfurilor, depozitare de
produse, ambalare de articole pentru sport,
servicii de ambalare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04595
(151) 13/07/2017
(732) UNSAR-Uniunea Naţională

a Societăţilor de Asigurare
şi Reasigurare din România
, BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BL.
113, SC. 3, AP. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Asigură-te că ştii!
ASIGUROPEDIA

(591) Culori revendicate:albastru,
portocaliu. mov, galben, verde,
indigo

(531) Clasificare Viena: 10.03.04;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.15

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

35. Publicitate, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate

prin canalele de comunicare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de
comunicare, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online.
36. Servicii de brokeraj de asigurări,
consultanță și informații privind asigurările,
servicii de informații computerizate privind
asigurările, furnizare de informații în
domeniul asigurărilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activitaţi sportive şi culturale, instruire în
tehnici de comunicare, servicii educaționale
privind abilitățile de comunicare, jurnale
electronice şi web log-uri, cu conţinut
referitor la asigurari, servicii de editare
electronică pentru terţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04596
(151) 13/07/2017
(732) SORINA ELEONORA DAVID ,

STR. EUGEN LOVINESCU NR.
12A, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

MISS ALBA-IULIA
(531) Clasificare Viena: 24.09.02;

24.09.03; 27.05.01; 27.05.04

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04597
(151) 13/07/2017
(732) Peter Dziemballa, POSTSTRASE

NR. 5, , PFAFFIKON, 8808,
ELVEȚIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)
healthcare world

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

9. Baterii galvanice, dispozitive de alarmă,
avertizoare acustice, mpermetre, anozi,
anticatozi,
indicatoare de consumare a curentului
electric, indicatoare de pierdere de curent
electric, cabluri electrice,
terminale de electricitate.
10. Aparate și instrumente medicale,
aparate de masaj, aparate acționate
manual pentru stimularea electrică a
grupelor de nervi și a grupelor de mușchi,
aparate electronice pentru stimularea
electrică a grupelor de nervi și a grupelor de
mușchi, aparate acționate manual pentru
stimularea electrică a grupelor de nervi
și grupelor de mușchi prin intermediul
stimulării cu curent electric, aparate
electronice pentru stimularea electrică a
grupelor de nervi și grupelor de mușchi
prin intermediul stimulării cu curent electric,
aparate pentru vibromasaj, aparate pentru
masaj cu sau fără motor, bile de masaj,
vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, păpuşi de cauciuc
sub formă de articole sexuale auxiliare,
pompe de vid pentru penis, pompe de
vid de uz medical, dispozitive de mărire a
penisului, sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, articole din cauciuc medicale
şi igienice, dilatatoare de uz medical,
dilatoatoare electrice de uz medical,
prezervative, produse de igienă sexuală
şi mijloace auxiliare din silicon şi alte
materiale plastice, şi anume bile vaginale,
inele de penis, dildo-uri şi reproduceri
funcţionale după părţi ale corpului uman,
în special organe sexuale, jocuri şi jucării
erotice pentru adulţi, aparate electrice
pentru fizioterapie, păpuşi pentru jocuri
erotice şi sexuale, aparate de sport erotice,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical, bandaje elastice, electrozi de uz
medical, aparate medicale pentru întărirea
mușchilor planșeului pelvian, cadre de
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mers pentru persoane cu handicap, centuri
medicale, centuri electrice pentru uz
medical, dușuri vaginale, irigatoare de
uz medical, aparate pentru masaj de
infrumusetare, mănuși pentru masaj, sonde
de uz medical, accesorii sexuale de uz
medical, dilatatoare rectale, jucării erotice,
aparate de masaj cu vibraţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04598
(151) 13/07/2017
(732) ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ

AGROBIOTECHROM, BD.
MĂRĂŞTI NR. 59, INCINTA
UNIVERSITĂŢII DE
ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ
BUCUREŞTI, CLĂDIREA
CORP P, PARTER, SALA P2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AgroBiotechRom ABR
(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.03.15; 27.05.01; 29.01.12

(511) Produse si/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 04599
(151) 13/07/2017
(732) SC ALUTUS ACCOUNT

& CONTROL SRL, STR.
MĂNĂSTIREA CLOCOCIOV
NR. 20, JUD. OLT, SLATINA,
ROMANIA

(540)

Dr. Business FOR
BUSINESS CARE

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04600
(151) 13/07/2017
(732) NINEL CULĂU , STR. JEAN

STERIADI NR. 30-38, BL. M
10, SC. F, AP. 77, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Suge-o
(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.11;
26.13.25; 25.01.10; 27.05.01;
27.05.15

(511) Produse si/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 04601
(151) 13/07/2017
(732) GASTRO&ARTFOOD SRL,

STR. PRINCIPAL[ NR. 20, JUD.
TELEORMAN, COM. PUTINEIU,
ROMANIA

(540)

GASTRO ART FOOD
(531) Clasificare Viena: 02.01.01;

02.01.11; 02.09.12; 09.07.19;
27.03.02; 27.05.01; 27.05.08

(511) Produse si/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.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04602
(151) 13/07/2017
(732) Silvia PFA Boarna , STR.

MOINEŞTI NR. 61A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SMARTIES advertising
(531) Clasificare Viena: 15.07.01;

15.07.03; 27.05.01; 27.05.11

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologieiprecum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04603
(151) 13/07/2017
(732) Marius Sebastian Galchis, STR.

ABRUD, NR. 28, SECTOR 1.,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
PayMag

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04604
(151) 13/07/2017
(732) IZABELA BALAZS , STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, AP.
13, JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, ROMANIA

(540)

VIDRA BUNGALOW PARK
(591) Culori revendicate:verde oliv, alb,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 01.01.04;
03.05.24; 26.02.07; 27.05.01;
29.01.13

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

43. Restaurante, servicii de cazare
temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04605
(151) 13/07/2017
(732) RIKORA FLM SRL, STR.

FORTURI NR. 37, JUD.
VRANCEA, SAT JORASTI, COM.
VINATORI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

RIKORA precision mechanics
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

6. Produse metalice, fierărie, articole
mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
piese metalice, metale comune şi
aliajele acestora, construcţii metalice
transportabile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04606
(151) 13/07/2017
(732) ABDO REZAN, STR.

CIMPOIULUI NR. 14, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 062235, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

BODHI
(531) Clasificare Viena: 01.07.06;

05.05.16; 26.03.02; 26.03.03;
26.11.13; 27.05.01

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

41. Servicii educative, de divertisment, de
petrecere a timpului liber, de meditație,
de dezvoltare spirituală, fizică și psihică,
specifice centrelor, cluburilor şi şcolilor
de yoga, servicii educative și de
instruire în yoga, cursuri de instruire,
de formare profesională și clase de
yoga, cursuri, antrenament, training şi
instruire în domeniul dezvoltării spirituale
și spiritualității, servicii de antrenamente
fizice şi programe personalizate ori de
grup, organizare de evenimente educative,
seminarii, concursuri, gale, demonstraţii,
spectacole sportive şi de yoga, ateliere
și seminarii în domeniul spiritualității,
organizare şi coordonare de programe
de yoga, organizare de activități și
evenimente recreative personale sau de
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grup, tururi ghidate și excursii în scop
de divertisment și în legătură cu yoga,
meditație și spiritualitate în general,
dezvoltarea, crearea și difuzarea de
materiale educaționale pentru alții, și
anume cărți, texte, reviste, DVD-uri, casete
video, audiotape și materiale tipărite,
emisiuni de televiziune și radio.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04607
(151) 13/07/2017
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ROMANIA

(540)
TROFFYUM

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


