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Cereri mărci publicate în 20.01.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08651 16/01/2017 CODREANU LIVIU Smilegift

2 M 2017 00131 16/01/2017 MARINICĂ NICULAE
MARINICĂ ALEXANDRU

LOCUL DE MUNCA
ALTERNATIV L.M.A. FURNICA

3 M 2017 00150 16/01/2017 S.C. NUTRIMED S.R.L. SMART NUTRITION

4 M 2017 00196 14/01/2017 ASOCIATIA ART VISION
NEUMARKT

PIXEL PHOTO STUDIO

5 M 2017 00198 14/01/2017 MOLDOVAN CRISTIAN
MOLDOVAN ANCA

LOFTINESS

6 M 2017 00199 16/01/2017 S.C. STORIENCE CONSULT
S.R.L.

Branding for good

7 M 2017 00205 16/01/2017 ŢURCAN OLEG
VOICU MARIAN-DANIEL

OK NUTS

8 M 2017 00206 16/01/2017 S.C. LAR SECURITY S.R.L. LAR SECURITY

9 M 2017 00207 16/01/2017 S.C. WIZARD MEDIA
ADVERTISING S.R.L.

WIZARD MEDIA

10 M 2017 00208 16/01/2017 S.C. DFS CENTER GRUP S.R.L. DFS luăm joaca în serios

11 M 2017 00209 16/01/2017 S.C. DFS CENTER GRUP S.R.L. DFS

12 M 2017 00210 16/01/2017 S.C. GORDY'S TRAVEL S.R.L. VILLA TREVI RESORT & SPA

13 M 2017 00211 16/01/2017 SANDULESCU DANA DENISA LA MARAIS

14 M 2017 00212 16/01/2017 S.C. XAOS SECURITY
SOLUTIONS S.R.L.

xaos security solutions

15 M 2017 00213 16/01/2017 S.C. VEL PITAR S.A. VEL PITAR CEL DINTAI
BRUTAR Solana

16 M 2017 00214 16/01/2017 The Procter & Gamble Company RESCRIE REGULILE

17 M 2017 00215 16/01/2017 CITRIN MARKET SRL-D MEAT SHOP by Citrin - In fiecare
zi cu aceeasi grija si pasiune
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18 M 2017 00216 16/01/2017 PANDELEA BOGDAN-VLAD GREENOFFCINA OLEYA

19 M 2017 00217 16/01/2017 CONSTANTIN MIHAI VIOREL
GILCA ANDREI

MANGA SUSHI

20 M 2017 00218 16/01/2017 BALICA TIBERIU COSTEL SUNRACE OPEN

21 M 2017 00219 16/01/2017 ECO GARDEN S.R.L. ECO-ART GARDEN S.R.L. -
Gradina mea, de la creaţie la
recreaţie!

22 M 2017 00220 16/01/2017 SMART ACTIV GUARD S.R.L. SMART ACTIV GUARD

23 M 2017 00221 16/01/2017 L.H.EL INVESTMENT S.R.L. SUPERLAND

24 M 2017 00222 16/01/2017 SECURITY INTELLIGENCE
AGENCY SERVICES

SECURITY INTELLIGENCE
AGENCY SERVICES

25 M 2017 00223 16/01/2017 S.C. ALIS S.R.L. ALIS AUCTION HOUSE - 1990
ARS OMNIA

26 M 2017 00224 16/01/2017 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

RegiArte

27 M 2017 00225 16/01/2017 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

EVOQUE

28 M 2017 00226 16/01/2017 L.H.EL INVESTMENT S.R.L.

29 M 2017 00227 16/01/2017 BELMONT SECURITY SERVICES
S.R.L.

BELMONT SECURITY
SERVICES

30 M 2017 00228 16/01/2017 STOICA ANDREEA-MIHAELA Micul Savant Trăsnit
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(210) M 2016 08651
(151) 16/01/2017
(732) CODREANU LIVIU, Str. Vasile

Lucaciu nr. 33, judeţul Cluj, 400270,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Smilegift

(591) Culori revendicate:mov, verde

  
(531) Clasificare Viena:040503; 040505;

050713; 270501; 270507; 290112;  

(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 industriei.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau
debucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă. 
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00131
(151) 16/01/2017
(732) MARINICĂ NICULAE, Str. Preluca

Tătarilor nr. 25, Judeţul Maramureş,
435200, BORŞA ROMANIA 

(732) MARINICĂ ALEXANDRU, Str.
Preluca Tătarilor nr. 25, Judeţul
Maramureş, 435200, BORŞA
ROMANIA 

(540)

LOCUL DE MUNCA ALTERNATIV
L.M.A. FURNICA

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu

(531) Clasificare Viena:050306; 270112;
290114;  

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

41 Instruirea grupului de neintegraţi activi,
membri ai comunităţilor, prin servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile de integrare
socio-profesională a indivizilor. 
42 Servicii de cercetare aplicativă în domeniul
creării de locuri de muncă tradiţionale şi
alternative pentru susţinerea statului în
creşterea numărului de contributori la bugetul
statului.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00150
(151) 16/01/2017
(732) S.C. NUTRIMED S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 313, sector 3, 030138,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

SMART NUTRITION

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

44 Servicii medicale; servicii de asistenţă
medicală specializată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00196
(151) 14/01/2017
(732) ASOCIATIA ART VISION

NEUMARKT, Str. Tamas Erno nr. 1,
judeţul Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PIXEL PHOTO STUDIO

(531) Clasificare Viena:241705; 260412;
260416; 260418; 270517;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00198
(151) 14/01/2017
(732) MOLDOVAN CRISTIAN, Str. Ion

Budai Deleanu nr. 65, judeţul Cluj,
400474, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(732) MOLDOVAN ANCA, Str. Ion Budai
Deleanu nr. 65, judeţul Cluj, 400474,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

LOFTINESS

(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  

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

3 Săpunuri nemedicinale; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor;
cosmetice; farduri cosmetice; cosmetice
nemedicinale; produse cosmetice; cosmetice
colorate; săpunuri cosmetice; creme
cosmetice; pudre cosmetice pentru faţă; geluri
hidratante (produse cosmetice); creme
tonifiante (produse cosmetice); creme de
noapte (cosmetice); produse cosmetice pentru
piele; produse cosmetice pentru păr; pudre
compacte (produse cosmetice); rezerve pentru
pudriere (cosmetice); cosmetice pentru unghii;
anticearcăne corectoare (cosmetice); preparate
hidratante (cosmetice); cosmetice pentru buze;
creme fluide (cosmetice); loţiuni tonice
(cosmetice); produse cosmetice hidratante;
cosmetice şi preparate cosmetice; măşti
cosmetice; preparate cosmetice pentru baie;
produse pentru bronzare (cosmetice); loţiuni
cosmetice pentru faţă; produse cosmetice
pentru duş; preparate cosmetice pentru
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întărire; creioane cosmetice pentru obraji;
creme şi loţiuni cosmetice; creme cosmetice
de mâini; uleiuri cosmetice pentru epidermă;
geluri cosmetice pentru ochi; loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni pentru ten
(produse cosmetice); creme pentru faţă
(produse cosmetice); produse de protecţie
solară (cosmetice); loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); produse cosmetice exfoliante
pentru corp; produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice); produse cosmetice pentru
deschiderea tenului; serveţele impregnate cu
produse cosmetice; produse cosmetice pentru
spălarea feţei; creme pentru corp (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru uz
personal; produse cosmetice pentru machiajul
ochilor; uleiuri pentru corp (produse
cosmetice); produse exfoliante pentru ten
(cosmetice); vopsele de corp (produse
cosmetice); loţiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului; cosmetice de
îngrijire a frumuseţii; preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii; preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului; preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor; preparate cosmetice
cu protecţie solară; culoare pentru buze
(produse cosmetice); pudră solidă pentru
pudriere (cosmetice); preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului; produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii.
25 Îmbrăcăminte; articole de îmbrăcăminte;
încălţăminte de plajă; încălţăminte pentru
bărbaţi; încălţăminte pentru copii;
încălţăminte pentru bebeluşi; încălţăminte
pentru bărbaţi şi femei; sepci sportive; căciuli
şi şepci pentru ski; şepci şi căciuli pentru
sport; viziere (şepci); articole pentru
acoperirea capului; articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului; articole din
piele care servesc la acoperirea capului;

articole termice pentru acoperirea capului;
bonete (articole care servesc la acoperirea
capului).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00206
(151) 16/01/2017
(732) S.C. LAR SECURITY S.R.L., nr. 10,

Complex Comercial Maciuca,
Comuna Maciuca, judeţul Vâlcea, ,
SAT OVESELU ROMANIA 

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

(540)

LAR SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:240103; 240105;
270501; 270504; 270524; 290112;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (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).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00199
(151) 16/01/2017
(732) S.C. STORIENCE CONSULT

S.R.L., Aleea Poarta Albă nr. 1-3, bl.
110, sc. B, ap. 84, sector 6, 061162,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Branding for good

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă şi asistenţă pentru
managementul afacerilor; consultanţă pentru
strategie de afaceri; marketing; cercetare şi
studii de piaţă; publicitate şi reclamă, inclusiv
publicitate on-line în reţele de computere;
crearea şi managementul identităţii şi imaginii
companiilor; relaţii publice; consultanţă de
branding (informaţii comerciale, gestionare
afaceri comerciale); servicii de consiliere,
informare şi consultanţă cu privire la serviciile
antemenţionate; copywriting (editare de texte
cu caracter comercial) pentru terţi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
design de identitate: crearea (concepţia şi
designul) elementelor de identificare verbală
şi grafică pentru institutii, organizaţii,
companii, produse, servicii şi mărci
comerciale; design grafic, design de ambalaj;
design web şi multimedia; design interfeţe
utilizator; design interior; design publicitar;
design industrial; design de produs; design de
ilustraţie; design fotografic; design editorial;
design topografic; consultanţă în design. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00207
(151) 16/01/2017
(732) S . C .  W I Z A R D  M E D I A

ADVERTISING S.R.L., Bd. Decebal
nr. 11, bl. S14, sc. B, et. 5, ap. 40,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WIZARD MEDIA

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

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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00208
(151) 16/01/2017
(732) S.C. DFS CENTER GRUP S.R.L.,

Calea Bucureşti bl. 28, sc. A, et. 2, ap.
8, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DFS luăm joaca în serios

(591) Culori revendicate:roz, violet, galben

(531) Clasificare Viena:170301; 170303;
260725; 270508; 270509; 270515;
270525; 290113;  

(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).
6 Metale comune şi aliajele acestora;
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materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00210
(151) 16/01/2017
(732) S.C. GORDY'S TRAVEL S.R.L.,

Bd. Mihai Viteazu nr. 30, ap. SAD
006/D, judeţul Timiş, 300222,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

VILLA TREVI RESORT & SPA

(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena:010105; 250109;
250110; 270501; 290102;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, închirierea
spaţiilor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate online
pe o reţea de computere, publicitate în aer
liber, prezentarea de produse în mediile de
comunicare online, vânzare pe site de servicii,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
publicitate televizată.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00211
(151) 16/01/2017
(732) SANDULESCU DANA DENISA,

Rathenaustrasse 24B,, *, Offenbach
am Main GERMANIA 

(540)

LA MARAIS

(531) Clasificare Viena:050520; 250715;
250723; 260116; 270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sau placate cu acestea;
giuvaergie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00212
(151) 16/01/2017
(732) S . C .  X A O S  S E C U R I T Y

SOLUTIONS S.R.L., Str. George
Coşbuc nr. 25A/32, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

540)

xaos security solutions

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270517; 290112;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00225
(151) 16/01/2017
(732) DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED, Globe House,
4 Temple Place, WC2R 2PG,
LONDON REGATUL UNIT 

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

(540)

EVOQUE

(300) Prioritate invocată:
 30893/19/07/2016/AD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigări/ţigarete; tutun, brut sau prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); trabucuri, ţigări de foi;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete;
aparate 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 de a fi încălzite; dispozitive
electronice şi piesele lor pentru încălzirea
ţigărilor/ ţigaretelor sau tutunului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00226
(151) 16/01/2017
(732) L.H.EL INVESTMENT S.R.L.,

Şoseaua Cristianului nr. 7, judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 0 5 3 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
castaniu

(531) Clasificare Viena:020502; 020504;
040504; 040505; 230501; 290113;  

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

28 Jocuri, jucării, maşinuţe de distracţii,
automate şi acţionate cu monede, baloane,
mingi pentru jocuri, cuburi (jocuri), cuburi
(jucării), jocuri de construcţie, confetii,
păpuşi, paturi de păpuşi, haine de păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, căsuţe de păpuşi,
camere de păpuşi, maşinării de bâlci, discuri
zburătoare (jucării), jocuri, aparate pentru
jocuri, bile pentru jocuri, puzzel, jocuri
(noutăţi), măşti de jucărie, pălării din hârtie
pentru petreceri, baloane, mingi, jocuri de
pluş, piscine (articole pentru joacă), maşini cu
radiotelecomandă, jucării cu clopoţei, căluţi
balansoar, camere de păpuşi, maşini de jucărie
la scară, scutere (jucării), topogane, titirezi
(jucării), jucării împăiate, piscine pentru copii,
leagăne, ursuleţi de pluş, pistoale de
jucărie,trambuline, maşinuţe cu telecomandă,
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maşinuţe la scară, maşini pentru jocuri video.
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00227
(151) 16/01/2017
(732) B E L M O N T  S E C U R I T Y

SERVICES S.R.L., Str. Buziaşului
nr. 24, ap. 1, judeţul Timiş, , LUGOJ
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BELMONT SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena:010101; 020914;
260118; 270112; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00228
(151) 16/01/2017
(732) STOICA ANDREEA-MIHAELA,

Str. Mărţişor nr. 59, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Micul Savant Trăsnit

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00205
(151) 16/01/2017
(732) ŢURCAN OLEG, Str. Lt. Radu

Beller nr. 29, et. 1, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VOICU MARIAN-DANIEL, Sat
Scheiu de Sus nr. 131, Judeţul
Dâmboviţa, , LUDEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

OK NUTS

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

29 Produse din cartofi şi legume extrudate şi
granulate sau altfel fabricate sau prelucrate
pentru snacks-uri; nuci, nuci acaju, fistic
(descojit), migdale, alune, nuca de cocos
(deshidratată) prajite, uscate, sărate,
condimentate, cojite şi prelucrate; fructe şi
legume conservate, uscate şi preparate;
extracte de alge marine pentru alimente;
produse din ghimbir ca fructe uscate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00209
(151) 16/01/2017
(732) S.C. DFS CENTER GRUP S.R.L.,

Calea Bucureşti bl. 28, sc. A, et. 2, ap.
8, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DFS

(591) Culori revendicate:roz, violet, galben

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
270517; 270525; 290113;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00219
(151) 16/01/2017
(732) ECO GARDEN S.R.L., Str. Drumul

Agatului nr. 152-166, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECO-ART GARDEN S.R.L. - Gradina
mea, de la creaţie la recreaţie!

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

44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00220
(151) 16/01/2017
(732) SMART ACTIV GUARD S.R.L.,

Str. Ropotului nr. 20, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART ACTIV GUARD

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:010104; 230101;

240107; 270517; 290112;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00221
(151) 16/01/2017
(732) L.H.EL INVESTMENT S.R.L.,

Şoseaua Cristianului nr. 7, judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 0 5 3 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

SUPERLAND

(591) Culori revendicate:roşu,albastru,
maro, gri

 (531) Clasificare Viena:020501; 020502;
230505; 230511; 240112; 270501;
270502; 290113;  

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

28 Jocuri, jucării, maşinuţe de distracţii,
automate şi acţionate cu monede, baloane,
mingi pentru jocuri, cuburi (jocuri), cuburi
(jucării), jocuri de construcţie, confetii,
păpuşi, paturi de păpuşi, haine de păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, căsuţe de păpuşi,
camere de păpuşi, maşinării de bâlci, discuri
zburătoare (jucării), jocuri, aparate pentru
jocuri, bile pentru jocuri, puzzel, jocuri
(noutăţi), măşti de jucărie, pălării din hârtie
pentru petreceri, baloane, mingi, jocuri de
pluş, piscine (articole pentru joacă), maşini cu
radiotelecomandă, jucării cu clopoţei, căluţi
balansoar, camere de păpuşi, maşini de jucărie

la scară, scutere (jucării), topogane, titirezi
(jucării), jucării împăiate, piscine pentru copii,
leagăne, ursuleţi de pluş, pistoale de
jucărie,trambuline, maşinuţe cu telecomandă,
maşinuţe la scară, maşini pentru jocuri video.
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00222
(151) 16/01/2017
(732) SECURITY INTELLIGENCE

AGENCY SERVICES, Comuna
Galda de Jos nr. 65, jud. Alba, , Sat
Galda de Sus ROMANIA 

(540)

SECURITY INTELLIGENCE AGENCY
SERVICES

(531) Clasificare Viena:010104; 050317;
260104; 260113; 260115; 270112;
270517;  

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

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 00223
(151) 16/01/2017
(732) S.C. ALIS S.R.L., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ALIS AUCTION HOUSE - 1990 ARS
OMNIA

(531) Clasificare Viena:240905; 240910;
260416; 260418; 270502; 270507;
270524;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de licitaţie şi licitaţie
inversă; vânzare prin licitaţie publică;
organizare de vânzări prin licitaţie; furnizare
de servicii online de licitaţie; organizare şi
coordonare de vânzări prin licitaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00224
(151) 16/01/2017
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RegiArte

(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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00213
(151) 16/01/2017
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

VEL PITAR CEL DINTAI BRUTAR
Solana

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
verde, alb

 (531) Clasificare Viena:020111; 050702;
250119; 250722; 251201; 260118;
270504; 290113;  

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

30 Pâine; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00214
(151) 16/01/2017
(732) The Procter & Gamble Company,

One Procter & Gamble Plaza, 45202,
CINCINNATI S.U.A. OHIO

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RESCRIE REGULILE

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

5 Produse de igienă pentru femei, şi anume
absorbante zilnice, şervetele igienice şi
tampoane, chiloţi igienici, absorbante
interlabiale pentru igienă feminină, chiloţi
pentru igienă feminină; scutece şi şervetele
igienice pentru incontinenţă, chiloţi pentru
incontinenţă.
41 Servicii educaţionale, furnizarea de
informaţii în domeniul emancipării femeilor,
anti-discriminării pe bază de sex, igienei
feminine şi pubertăţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00215
(151) 16/01/2017
(732) CITRIN MARKET SRL-D, Str.

Cireşului nr. 2, sc. 1, demisol, ap. 5,
Comuna Dobroeşti, Jud. Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

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

(540)

MEAT SHOP by Citrin - In fiecare zi cu
aceeasi grija si pasiune

(531) Clasificare Viena:020101; 270112;
270501; 270517; 290112;  

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

29 Carne; carne preparată; carne feliată; carne
ambalată; carne procesată; carne tocată; carne
afumată; carne de porc; carne de pasăre; carne
de vânat; paste de carne; carne pentru cărnaţi;
carne de curcan; hamburgeri de carne; carne
de vită; conserve de carne; carne de vită
feliată; produse din carne preparate; carne de
vită preparată; carne proaspătă de pasăre;
mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea); pastramă din carne de vită;
grăsime din carne de vită; bucăţi de carne de
pui; carne de pasăre de curte; produse din
carne de miel; mâncăruri preparate pe bază de
carne; mâncăruri preparate constând în

principal din carne; carne de vită tăiată şi
condimentată, friptă la grătar (bulgogi);
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne; mâncăruri gătite
care conţin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui; hamburgeri de vită; file
de porc; cotlete de porc; jumări de porc; sorici
de porc umflat; carne de porc conservată;
carne de porc, la conservă; pui (nu vii); file
din piept de pui; produse din carne sub formă
de hamburgeri.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu diverse tipuri de carne; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu diverse
tipuri de carne; publicitate; publicitate online;
publicitate şi reclamă; promovarea afacerii
(publicitate); publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin Internet;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; servicii de informaţii
comerciale, prin Înternet; servicii de
publicitate furnizate prin Internet; servicii de
publicitate furnizate pe Internet; difuzarea
publicitatii pe internet pentru terţi;difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe Internet; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; servicii de comenzi online; furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe Internet; servicii de comert electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00216
(151) 16/01/2017
(732) PANDELEA BOGDAN-VLAD, Str.

Jimbolia nr. 143, et. 2, ap. 9, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREENOFFCINA OLEYA

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00217
(151) 16/01/2017
(732) CONSTANTIN MIHAI VIOREL,

Str. Aleea Imaşului, nr. 5, bl. 46, sc. 4,
ap. 61, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) GILCA ANDREI, Str. Turda nr. 122,
bl. 39, sc. A, ap. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, Bdul.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, ap. 32,
Judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

MANGA SUSHI

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270517; 270524; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00218
(151) 16/01/2017
(732) BALICA TIBERIU COSTEL, Str.

Viesparilor, nr. 36, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUNRACE OPEN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜




