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Cereri mărci publicate în data de 21.03.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01503 14/03/2017 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ

321SPORT
321sport primul pas in sport

2 M 2017 01507 14/03/2017 ASOCIATIA INFOCONS EuConsumatorul
www.euconsumatorul.ro

3 M 2017 01582 14/03/2017 ASOCIATIA NIŞTE OAMENI Nişte Oameni - Bine facem. Tu?

4 M 2017 01651 14/03/2017 STANCIU SILVIU MARCEL CardioRisk Previne riscul inimii
tale

5 M 2017 01652 14/03/2017 S.C. LEGIONS WOLVES
SECURITY S.R.L.

LEGIONS WOLVES SECURITY
L.W.S.

6 M 2017 01653 14/03/2017 S.C. FLAVOIA DISTRIBUTION
S.R.L.

FLAVOIA

7 M 2017 01654 14/03/2017 S.C. D-TOYS S.R.L. D-TOYS NU TE SUPARA frate

8 M 2017 01655 14/03/2017 S.C. BIOSINTEX S.R.L. PGAX BIOSINTEX

9 M 2017 01656 14/03/2017 S.C. BIOSINTEX S.R.L. SINCRIL BIOSINTEX

10 M 2017 01657 14/03/2017 S.C. BIOSINTEX S.R.L. DACRIL BIOSINTEX

11 M 2017 01658 14/03/2017 BEJENARU N. FLORIN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

My elegance outlet

12 M 2017 01659 14/03/2017 STAMATE MIHAELA Gradina cu Dragoste

13 M 2017 01660 14/03/2017 DM SOFT REZIDENTIAL S.R.L. GRAND URBAN RESIDENCE

14 M 2017 01661 14/03/2017 CIOCIANU VALERIU DAN EXEDRA TOOLS

15 M 2017 01662 14/03/2017 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

Mii de produse româneşti la un
click distanţă !

16 M 2017 01664 14/03/2017 S.C. BERARIA H S.R.L. ZILELE BRANDURILOR AUTO
LINGA LAC

17 M 2017 01665 14/03/2017 S.C. CASA CAPSA S.R.L. FLOAREA DE COLŢ
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18 M 2017 01666 14/03/2017 CLAUDIU VALENTIN BURDE KLAUSMUSIC

19 M 2017 01667 14/03/2017 RIBS FOOD Co. S.R.L. RIBS

20 M 2017 01668 14/03/2017 S.C. CONARG S.A. CONARG perfect perspectives

21 M 2017 01669 14/03/2017 ADAMS VISION S.R.L. Vitamix

22 M 2017 01670 14/03/2017 IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT S.R.L.

Gastro Lab

23 M 2017 01672 14/03/2017 S.C. ROMATEH UTIL IMPEX
S.R.L.

DKD

24 M 2017 01673 14/03/2017 S.C. ROMATEH UTIL IMPEX
S.R.L.

dakard

25 M 2017 01674 14/03/2017 S.C. DERMA CLINIQUE
STOLERIU GABRIELA S.R.L.

DR. GABRIELA STOLERIU
DERMA CLINIQUE

26 M 2017 01675 14/03/2017 S.C. MASTER CONSULT
PROJECT S.R.L.

PIATRA DE LUX

27 M 2017 01676 14/03/2017 S.C. HQ FURNITURE S.R.L.

28 M 2017 01677 14/03/2017 S.C. FUN BET TECHNOLOGY
S.R.L.

FAN SPORT

29 M 2017 01678 14/03/2017 SOLOVIOV EVGHENII Ml PIACE

30 M 2017 01679 14/03/2017 HEINEKEN ROMANIA S.A. CSÍKI PRÉMIUM SÖR AZ ÚJ
VILÁGBÓL

31 M 2017 01680 14/03/2017 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC BEER FROM THE NEW
WORLD

32 M 2017 01681 14/03/2017 PRO TV S.R.L. PRO X

33 M 2017 01682 14/03/2017 Kito (Thailand) Co. Ltd kito

34 M 2017 01683 14/03/2017 S.C. TH & LINH IMPEX S.R.L. PH PHU HA

35 M 2017 01684 14/03/2017 S.C. ZAREA S.A. DACIC Fresh Ciders

36 M 2017 01685 14/03/2017 STROIE IONEL-LAURENŢIU
PORUMBEL MIHAI-OCTAVIAN

CĂPRITZA
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37 M 2017 01686 14/03/2017 MERCIONIU CRISTINA Wedding Flowers

38 M 2017 01687 14/03/2017 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

CRIS-TIM Companie de Familie
Fondată în 1992

39 M 2017 01688 14/03/2017 BRANZA CRISTIAN FASHION DOGS

40 M 2017 01689 14/03/2017 FUNDAŢIA EUROMONITOR
PENTRU EXCELENŢĂ

bursele europene pentru jurnalişti

41 M 2017 01690 14/03/2017 FUNDAŢIA EUROMONITOR
PENTRU EXCELENŢĂ

FUNDAŢIA PENTRU
EXCELENŢĂ euromonitor

42 M 2017 01691 14/03/2017 S.C. BLOOMERIA S.R.L. BLOOMERIA

43 M 2017 01692 14/03/2017 S.C. EXVAL CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

exval

44 M 2017 01693 14/03/2017 THANOS PROTECTIVE
OPERATIONS S.R.L.

THANOS

45 M 2017 01694 14/03/2017 ANGHEL GEORGE-DANIEL SightsIn

46 M 2017 01695 14/03/2017 YUKYTA S.R.L. Yumm

47 M 2017 01696 14/03/2017 LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L. DeLacta delicii din lapte
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(210) M 2017 01503
(151) 14/03/2017
(732) A S O C I AŢ I A  S P O R T I VĂ

321SPORT, Bd. Mircea Vodă nr. 34,
bl. M1, et. 1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

321sport primul pas in sport

(531) Clasificare Viena:020108; 260106;
270501; 270711;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01507
(151) 14/03/2017
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.

Nisipului nr. 40J, judeţul Braşov, ,
COMUNA CRISTIAN ROMANIA 

(540)

                   EuConsumatorul                       
               www.euconsumatorul.ro

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290113;  

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

35 Servicii de editare şi redactare cu scop
publicitar, servicii publicitare; publicitate prin
emisiuni de televiziune, emisiuni on-line,
gestiunea  afacerilor  comerciale;
administraţie comercialal; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01582
(151) 14/03/2017
(732) ASOCIATIA NIŞTE OAMENI, Str.

Zorilor nr. 34, jud. Cluj, , DEZMIR
ROMANIA 

(540)

Nişte Oameni - Bine facem. Tu?

(531) Clasificare Viena:040220; 040505;
040521; 270501; 270525;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01681
(151) 14/03/2017
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PRO X

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01682
(151) 14/03/2017
(732) Kito (Thailand) Co. Ltd,

Bangkhunthien-Chaytalay Road nr.
197, Samaedam, Bangkhunthien,
10150, BANGKOK THAILANDA 

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

(540)

kito

(531) Clasificare Viena:261109; 270501;
270521;  

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

25 Articole de încălţăminte, încălţăminte de
sport, sandale, încălţăminte sport (sneakers),
încălţăminte de stradă, papuci, şlapi,
încălţăminte pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01689
(151) 14/03/2017
(732) FUNDAŢIA EUROMONITOR

PENTRU EXCELENŢĂ, Calea
Floreasca nr. 167, et. 4, birou nr. 8,
sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bursele europene pentru jurnalişti

(591) Culori revendicate:turquoise, negru

(531) Clasificare Viena:200103; 261113;
261114; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01683
(151) 14/03/2017
(732) S.C. TH & LINH IMPEX S.R.L.,

Str. Inişor nr. 10, camera 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PH PHU HA

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:240907; 260416;
260418; 270519; 270522; 290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01690
(151) 14/03/2017
(732) FUNDAŢIA EUROMONITOR

PENTRU EXCELENŢĂ, Calea
Floreasca nr. 167, et. 4, birou nr. 8,
sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FUNDAŢIA PENTRU EXCELENŢĂ
euromonitor

(591) Culori revendicate:turquoise, gri, alb

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270510; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01684
(151) 14/03/2017
(732) S.C. ZAREA S.A., Bdul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)
DACIC Fresh Ciders

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

33 Cidru şi băuturi pe bază de cidru (băuturi
alcoolice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01691
(151) 14/03/2017
(732) S.C. BLOOMERIA S.R.L., Str.

Matei Basarab, nr. 96, bl. L-122, sc. 4,
ap. 77, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLOOMERIA

(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
270501; 290102;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01692
(151) 14/03/2017
(732) S.C. EXVAL CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Str. Mihail
Sebastian nr. 130, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

exval

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270113; 270501;

290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01685
(151) 14/03/2017
(732) STROIE IONEL-LAURENŢIU, Str.

Vulcan Judeţu nr. 31-35, bl. B3A, sc.
1, ap. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PORUMBEL MIHAI-OCTAVIAN,
Str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M70,
sc. 1, et. 4, ap. 15, , 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)

CĂPRITZA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, verde, auriu, maroniu

(531) Clasificare Viena:011725; 030411;
030413; 240711; 290115;  

(511) Produse şi/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(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01686
(151) 14/03/2017
(732) MERCIONIU CRISTINA, Str.

Rombului, nr. 50, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Wedding Flowers

(531) Clasificare Viena:050522;
050523; 270311; 270506;
270517;  

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

44 Aranjamentul florilor; servicii de artă
florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică; servicii de amenajare
a aranjamentelor florale pentru interiorul
clădirilor; închiriere de aranjamente florale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01693
(151) 14/03/2017
(732) T H A N O S  P R O T E C T I V E

OPERATIONS S.R.L., Str. Turda nr.
108, bl. 33, sc. A, parter, ap. 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

THANOS

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

39 Transport securizat de persoane şi valori;
servicii de depozitare securizată; servicii de
informaţii referitoare la transportul securizat.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; servicii de însoţire a
bunurilor şi persoanelor (gardă de corp);
consultanţă în materie de securitate; servicii de
pază şi protecţie pentru obiective industriale,
comerciale, sanitare şi domestice; servicii de
evaluare a riscurilor în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01687
(151) 14/03/2017
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., B-dul. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

CRIS-TIM Companie de Familie Fondată
în 1992

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), galben, albastru, gri, alb

(531) Clasificare Viena:240723; 250119;
270501; 290115;  

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

16 Hârtie şi 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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
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).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(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).
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).
43 Restaurante şi cazare temporară(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01688
(151) 14/03/2017
(732) BRANZA CRISTIAN, Str. Gheorghe

Doja nr. 75, bl. Doja, sc. 1, et. 2, ap.
22, jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

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

(540)

FASHION DOGS

(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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01694
(151) 14/03/2017
(732) ANGHEL GEORGE-DANIEL, Str.

Petre S. Aurelian, nr. 52, bl. 8.2.2, et.
1, ap. 10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SightsIn

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:260205; 261113;
270501; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01665
(151) 14/03/2017
(732) S.C. CASA CAPSA S.R.L., Calea

Victoriei nr. 36, sector 1, 701062,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLOAREA DE COLŢ

(591) Culori revendicate:verde,negru,alb

(531) Clasificare Viena:050510; 270501;
290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01666
(151) 14/03/2017
(732) CLAUDIU VALENTIN BURDE,

Str. Piaţa Eroilor nr.7, jud.ALBA,
515100, ABRUD ROMANIA 

(540)

KLAUSMUSIC

(531) Clasificare Viena:070124; 260409;
270501;  

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

9 Aparatura audio; dispozitive electronice
pentru transmiterea semnalelor audio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01667
(151) 14/03/2017
(732) RIBS FOOD Co. S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr.13, et.1, sector
3,, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

                              RIBS

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01668
(151) 14/03/2017
(732) S.C. CONARG S.A., Str. Negru Vodă

nr. 30, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

CONARG perfect perspectives

(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena:260416; 270501;
270511; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01669
(151) 14/03/2017
(732) ADAMS VISION S.R.L., Str.

Hunedoara nr.31, jud. MUREŞ,
5 4 0 2 1 3 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

Vitamix

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

050713; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01695
(151) 14/03/2017
(732) YUKYTA S.R.L., Str. Viitorului, nr.

1, bl. 2, sc. A, ap. 5, Jud. Covasna, ,
SFÂNTU-GHEORGHE ROMANIA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

Yumm

(531) Clasificare Viena:050116; 270311;
270501; 270504;  

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

3 Cosmetice; articole de parfumerie şi
odorizante de cameră; farduri; deodorante şi
antiperspirante; odorizante de casă; preparate
pentru igienă orala; preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor şi a unghiilor; preparate pentru
baie; preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; preparate şi tratamente pentru păr;
produse pentru epilare şi bărbierit; produse
pentru toaletă; săpunuri şi geluri.
35 Servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de produse de infrumuseţare, produse
de toaletă, maşini de uz casnic, unelte de
mână, articole de optică, echipamente electrice
şi electronice de uz casnic; servicii de vanzare
cu amănuntul în legatură cu produse de
toaletă; servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu produse de toaletă; consiliere cu
privire la produse de consum în legatură cu
cosmeticele; furnizarea de informaţii despre
produse de larg consum, şi anume cu privire
la cosmetice; servicii de informare şi de
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice; servicii de
publicitate pentru produse cosmetice; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni;
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poştă pentru produse cosmetice; servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni; servicii de vanzare
cu ridicata în legatura cu instrumente de
cosmetică pentru animale; servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice şi de
infrumuseţare; studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de
parfumerie şi de înfrumuseţare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
instrumente de igienă pentru oameni; servicii
de publicitate pentru produse de parfumerie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu articole de curăţare; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curăţare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01670
(151) 14/03/2017
(732) I M P E R I A L  H O T E L

MANAGEMENT S.R.L., P-ţa. Gabor
Aron, nr.4, et.1, biroul nr.1,
jud.COVASNA, 525400, TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

Gastro Lab

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

31 Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; animale vii;
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete; plante şi flori naturale; hrană şi
băuturi pentru animale; malţ; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate; bulbi, rasaduri şi
seminţe pentru plantare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01672
(151) 14/03/2017
(732) S.C. ROMATEH UTIL IMPEX

S.R.L., Şos. Bucureşti Urziceni nr.
63E, judeţul Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DKD

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb

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

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

6 Rezervoare din metal pentru stocarea şi
transportul apei şi altor lichide, a gazului
lichefiat, materiale (tije metalice) pentru
sudură. 
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare cu
combustie internă, altele decât cele pentru
vehicule terestre; motoare cu combustie
pentru utilaje; motoare electrice; maşini şi
maşini unelte pentru tratarea materialelor,
maşini şi unelte pentru tăiere, pentru forare,
pentru ascuţire, pentru şlefuire şi pentru
tratarea suprafeţelor; maşini, scule şi aparate
pentru fixat şi asamblat, manuale şi electrice;
maşini şi motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehicule de teren); părţi componente
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de motoare şi maşini, roţi, şenile, comenzi
pentru operarea de maşini şi motoare; cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule de teren); părţi componente
pentru motoare; pistoane, pompe, ansamble
pompă-motor; blocuri motor; carcase de
motor; chiulase de motor; cilindri de motor;
părţi componente de caroserie, din sistemul de
evacuare al vehiculelor (silenţiatoare); curele,
inele de transmisie, roţi de transmisie altele
decât cele pentru vehicule terestre; mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje; motoare
cu combustie pentru utilaje; propulsoare
pentru utilaje; pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor; rezervoare de ulei pentru
autovehicule (componente de maşini);
echipament pentru agricultură (maşini-unelte),
pentru terasament, pentru construcţii; maşini
pentru construcţii şi părţi ale acestora; maşini,
aparate şi unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual şi părţi componente ale
acestora; incubatoare pentru ouă; maşini şi
aparate de grădinărit şi silvice; maşini
automate pentru vânzare, distribuitoare; maşini
şi dispozitive de stropi culturile agricole, de
pulverizat, în general şi pentru insecticid,
ierbicid în special; părţi componente pentru
acestea; atomizoare; vermorele; maşini de
pulverizat şi de stropit culturi şi piese pentru
maşinile de stropit culturi; maşini de
pulverizare sub formă de remorci; lance de
stropit care se ataşează la maşini spălat cu
presiune pentru curăţare; lance de stropit sub
formă de instrumente horticole, subansamble
de pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru
maşini alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire;
pompe, motopompe, compresoare, ventilatoare
şi părţi componente ale acestora; unităţi de
pompare pentru motoare electrice, aparate,
instalaţii, maşini de pompare şi părţi
componente ale acestora; pompe pentru

pomparea materialelor lichide, fluide,
semilichide; ansambluri pompă motor; pompe
de apă cu motor şi părţi componente ale
acestora; dispozitive şi maşini de săpat şi părţi
componente ale acestora; escavatoare; unelte
şi maşini electrice sau cu motor, pentru
cultivarea pământului; generatoare de
electricitate; generatoare acţionate cu energie
solară; generatoare electrice care folosesc
celule solare; generatoare de curent continuu;
mecanisme de acţionare de motoare electrice
cu curent alternativ; motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre;
motoare de curent alternativ; motoare de
curent continuu; părţi componente pentru
generatoare; servomotoare de curent; aparate
şi maşini de sudură în general şi în special
aparate şi maşini autogene şi cu arc electric;
aparate de sudura cu contact termic, cu impuls
termic, cu plasmă, oxiacetilenic; aparate de
sudură pentru materiale plastice; aparate de
sudură prin difuzie; roboţi şi aparate
robotizate de sudură cu arc electric; arzătoare
şi alte componente pentru aparatele de sudură
acţionate cu gaz; dispozitive de sudură cu
laser; echipament (aparat) de lipit şi sudură;
electrozi pentru maşinile de sudură; lămpi de
sudură; maşini şi utilaje de tuns iarbă pentru
grădină, acţionate manual, cu benzină sau
electrice; maşini de tun gardul viu; maşini de
tuns gazon; maşini de tuns iarba
autopropulsate; accesorii pentru maşini de
tuns gazonul; trimere; fierăstrău mecanic,
fierăstrău electric (drujbă); părţi componente
petnru toate acestea; motocultoare; maşini şi
unelte agricole remorcabile; unelte agricole
montate la remorcă cum ar fi de lucrare a
pământului de arat, de cultivare a pământului,
de însămânţat, distribuitoare de fertilizat, de
îngrăţăminte, grape, de balotat, de adunat
fânul, semănători, secerători şi altele şi părţi
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componente pentru acestea; maşini de cosit
care funcţionează cu combustibil şi/sau
electrice şi părţi componente ale acestora;
freze de zăpadă; pluguri de zăpadă; lame
pentru plugul de zăpădă; suflante de zăpadă şi
părţi componente pentru toate acestea; şine din
cauciuc utilizate cu şenile pe pluguri pentru
zăpadă.
9 Aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiaţiei solare în energie electrică aparate,
instalaţii şi instrumente fotovoltaice, solare
pentru generare de energie; baterii
reîncărcabile acţionate solar; baterii solare;
celule de energie solară; celule de energie
solară din silicon cristalin; celule solare; celule
solare pentru generarea de electricitate;
colectoare de energie solară pentru generare de
electricitate; module fotovoltaice solare;
module solare; panouri solare; panouri solare
fixe şi portabile pentru generarea de
electricitate; plăci solare; redresoare pentru
baterii solare; senzori electronici pentru
măsurarea radiaţiei solare; senzori solari
automaţi de urmărire, structuri de panouri
solare; aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire; senzori pentru
pornire oprire; adaptoare de curent; adaptoare
de curent alternativ; aparate, dispozitive şi
instrumente pentru comanda şi măsurarea
curentului electric; volectoare de curent;
comutatoare de curent; convertoare de curent;
disjunctoare de protecţie la curent de defect;
fişe de curent; întrerupătoare de curent
electric; limitatoare de curent; redresoare de
curent electric; regulatoare de curent electric;
senzori pentru curent electric; căşti pentru
sudură; măţti de protecţie pentru sudură;
ochelari de sudură; transformatoare pentru
sudură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, pe
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi

instalaţii sanitare; încălzitoare pentru paturi,
sticle cu apă caldă, vase de încălzire, electrice
sau neelectrice; perne încălzite electric
(tampoane) şi paturi, nu de uz medical;
ustensile de gătit electrice; aparate şi instalaţii
de condiţionare a aerului; aparate de
umidificare utilizate cu aparate de
condiţionare a aerului; aparate şi instalaţii
pentru condiţionarea aerului folosite în
vehicule; hote pentru aparate de condiţionare
a aerului; suflante de aer acţionate electric,
folosite la condiţionarea aerului; stropitoare
pentru duş; motostropitoare şi aspersoare;
aparate de captare a luminii solare folosite
pentru încălzire; aparate de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; aparate de ventilaţie alimentate cu
energie solară; colectoare de energie solară
pentru încălzire; cuptoare solare încălzitoare
de apă solare; instalaţii de încălzire alimentate
cu energie solară; instalaţii de încălzire solară;
lămpi alimentate cu energie solară; lămpi şi
lanterne solare; suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară; tuburi
de evacuare de căldură pentru colectoare
solare (schimbătoare de căldură); dispozitive
portabile pentru aspirarea fumului de sudură.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură,
materiale izolante; furtune, conducte, tuburi,
ţevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice; furtune şi ţevi pentru stropit, udat;
furtune flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor;
furtune, garnituri, manşoane confecţionate din
cauciuc pentru motoare şi rezervoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou; servicii de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcţii, utilaje agricole, unelte
manuale pentru construcţii; regruparea în
avantajul terţilor de produse în general şi cu
preponderenţă din clasele 6, 7, 8, 9, 11,12, 17,
20 în special motoare pe benzina, motoare pe
motorină, motoare cu gaze sau motoare
electrice, motopompe , motosape,
motocultivatoare, pompe de apă, rezervoare,
furtune din PVC, furtune din cauciuc, scule
manuale, scule electrice, motostropitoare,
atomizoare, vermorele, generatoare de curent,
roboţi de pornire, maşini de tuns iarbă,
trimere, drujbe, remorci, freze de zăpadă cu
motor şi/sau electrice, motocositoare,
compresor şi alte utilaje pentru agricultură
şi/sau părţi componente ale acestora (cu
excepţia transportului acestora) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export cu produse
din clasele 6, 7, 8, 9, 11,12,17, 20 şi de părţi
componente ale acestora.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de
fabricare personalizată şi montaj; construcţie
la comandă de utilaje; asamblare de materiale
şi produse pentru terţi; asamblare la comandă
de utilaje agricole, caroserii şi şasiuri de
automobile, motoare, pompe şi altele din
clasele 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20 pentru terţi;
generarea electricităţii din energie solară;
sudură; condiţionarea şi purificarea aerului şi
a apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01696
(151) 14/03/2017
(732) LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.,

Str. Principală, nr. 338, Jud. Suceava,
, COM. HORODNICENI ROMANIA

(740) DEVIMARK - API S.R.L., Bdul
Carol I nr. 4, Clădirea Habitat, Corp
A, et. 1, Birou 107, jud. Iasi IAŞI

(540)

DeLacta delicii din lapte

(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; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01657
(151) 14/03/2017
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str. Paris

nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DACRIL BIOSINTEX

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270504; 270508; 270509;  

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

10 Fire de sutură chirurgicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01658
(151) 14/03/2017
(732) B E J E N A R U  N .  F L O R I N

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Aleea Rozelor nr.
10, Parter bl. B7, sc. A, ap. 1, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

My elegance outlet

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
270501; 270508;  

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

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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01659
(151) 14/03/2017
(732) STAMATE MIHAELA, Str. Lunga

nr. 53C ap. 11, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Gradina cu Dragoste

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:050313; 051102;
260115; 260118; 270501; 270522;
290103;  

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

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. (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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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. (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).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (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).
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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în data de 14.03.2017

22

(210) M 2017 01660
(151) 14/03/2017
(732) DM SOFT REZIDENTIAL S.R.L.,

Str. Dristorului nr. 91-95, bl. C, et.10,
ap. 1007, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

GRAND URBAN RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:070124; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01661
(151) 14/03/2017
(732) CIOCIANU VALERIU DAN, Intr.

Maior Alexandru Câmpeanu nr. 3A,
et. 1, ap. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

EXEDRA TOOLS

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena:241521; 260304;
270501; 270505; 290112;  

(511) Produse şi/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).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01662
(151) 14/03/2017
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
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)

      Mii de produse româneşti la un click    
                               distanţă !

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01664
(151) 14/03/2017
(732) S.C. BERARIA H S.R.L., Sos.

Kiseleff nr. 32, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

           ZILELE BRANDURILOR AUTO  
                          LINGA LAC

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01651
(151) 14/03/2017
(732) STANCIU SILVIU MARCEL, Str.

Dr. Grigore Romniceanu nr. 27, sector
5, 050575, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CardioRisk Previne riscul inimii tale

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260104;

270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01652
(151) 14/03/2017
(732) S.C. LEGIONS WOLVES

SECURITY S.R.L., Şos. Giurgiului
nr. 123, bl. 4B, sc. 1, et. 6, ap. 23,
camera 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LEGIONS WOLVES SECURITY L.W.S.

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:020102; 260104;

260114; 260118; 270501; 290113;  

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

45 Servicii juridice, servicii de protecţie şi
gardă; gărzi de corp; consultanţă în materie de
securitate; agenţii de detectivi; monitorizarea
alarmelor de securitate şi antiefracţie; gărzi de
noapte; pază de corp; pază şi protecţie
obiecive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01653
(151) 14/03/2017
(732) S.C. FLAVOIA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Nistrului nr. 42, jud.
Bihor, 410116, ORADEA ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

FLAVOIA

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270501;

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; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01654
(151) 14/03/2017
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

D-TOYS NU TE SUPARA frate

(531) Clasificare Viena:210109; 270501;
270502;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; deocraţiuni ( ornamente ) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01655
(151) 14/03/2017
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str. Paris

nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PGAX BIOSINTEX

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270504; 270508;  

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

10 Fire de sutură chirurgicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01656
(151) 14/03/2017
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str. Paris

nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SINCRIL BIOSINTEX

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270504; 270508;  

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

10 Fire de sutură chirurgicală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01673
(151) 14/03/2017
(732) S.C. ROMATEH UTIL IMPEX

S.R.L., Şos. Bucureşti Urziceni nr.
63E, judeţul Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

dakard

(591) Culori revendicate:negru, albastru
închis, albastru deschis, gri

(531) Clasificare Viena:150701; 150709;
270501; 290114;  

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

6 Rezervoare din metal pentru stocarea şi
transportul apei şi altor lichide, a gazului
lichefiat, materiale (tije metalice) pentru
sudură. 
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare cu
combustie internă, altele decât cele pentru
vehicule terestre; motoare cu combustie pentru
utilaje; motoare electrice; maşini şi maşini
unelte pentru tratarea materialelor, maşini şi
unelte pentru tăiere, pentru forare, pentru
ascuţire, pentru şlefuire şi pentru tratarea
suprafeţelor; maşini, scule şi aparate pentru
fixat şi asamblat, manuale şi electrice; maşini
şi motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehicule de teren); părţi componente de
motoare şi maşini, roţi, şenile, comenzi pentru
operarea de maşini şi motoare; cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru

vehicule de teren); părţi componente pentru
motoare; pistoane, pompe, ansamble
pompă-motor; blocuri motor; carcase de
motor; chiulase de motor; cilindri de motor;
părţi componente de caroserie, din sistemul de
evacuare al vehiculelor (silenţiatoare); curele,
inele de transmisie, roţi de transmisie altele
decât cele pentru vehicule terestre;
mecanisme electrice de propulsie pentru
utilaje; motoare cu combustie pentru utilaje;
propulsoare pentru utilaje; pompe de
combustibil pentru vehiculele cu motor;
rezervoare de ulei pentru autovehicule
(componente de maşini); echipament pentru
agricultură (maşini-unelte), pentru terasament,
pentru construcţii; maşini pentru construcţii şi
părţi ale acestora; maşini, aparate şi unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual şi
părţi componente ale acestora; incubatoare
pentru ouă; maşini şi aparate de grădinărit şi
silvice; maşini automate pentru vânzare,
distribuitoare; maşini şi dispozitive de stropi
culturile agricole, de pulverizat, în general şi
pentru insecticid, ierbicid în special; părţi
componente pentru acestea; atomizoare;
vermorele; maşini de pulverizat şi de stropit
culturi şi piese pentru maşinile de stropit
culturi; maşini de pulverizare sub formă de
remorci; lance de stropit care se ataşează la
maşini spălat cu presiune pentru curăţare;
lance de stropit sub formă de instrumente
horticole, subansamble de pornire cum ar fi
cuplaje de pornire pentru maşini alte vehicule,
perii de carbon pentru motoare de pornire,
pinioane de pornire; pompe, motopompe,
compresoare, ventilatoare şi părţi componente
ale acestora; unităţi de pompare pentru
motoare electrice, aparate, instalaţii, maşini
de pompare şi părţi componente ale acestora;
pompe pentru pomparea materialelor lichide,
fluide, semilichide; ansambluri pompă motor;
pompe de apă cu motor şi părţi componente
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ale acestora; dispozitive şi maşini de săpat şi
părţi componente ale acestora; escavatoare;
unelte şi maşini electrice sau cu motor, pentru
cultivarea pământului; generatoare de
electricitate; generatoare acţionate cu energie
solară; generatoare electrice care folosesc
celule solare; generatoare de curent continuu;
mecanisme de acţionare de motoare electrice
cu curent alternativ; motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre;
motoare de curent alternativ; motoare de
curent continuu; părţi componente pentru
generatoare; servomotoare de curent; aparate
şi maşini de sudură în general şi în special
aparate şi maşini autogene şi cu arc electric;
aparate de sudura cu contact termic, cu impuls
termic, cu plasmă, oxiacetilenic; aparate de
sudură pentru materiale plastice; aparate de
sudură prin difuzie; roboţi şi aparate robotizate
de sudură cu arc electric; arzătoare şi alte
componente pentru aparatele de sudură
acţionate cu gaz; dispozitive de sudură cu
laser; echipament (aparat) de lipit şi sudură;
electrozi pentru maşinile de sudură; lămpi de
sudură; maşini şi utilaje de tuns iarbă pentru
grădină, acţionate manual, cu benzină sau
electrice; maşini de tun gardul viu; maşini de
tuns gazon; maşini de tuns iarba
autopropulsate; accesorii pentru maşini de tuns
gazonul; trimere; fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă); părţi componente petnru
toate acestea; motocultoare; maşini şi unelte
agricole remorcabile; unelte agricole montate
la remorcă cum ar fi de lucrare a pământului
de arat, de cultivare a pământului, de
însămânţat, distribuitoare de fertilizat, de
îngrăţăminte, grape, de balotat, de adunat
fânul, semănători, secerători şi altele şi părţi
componente pentru acestea; maşini de cosit
care funcţionează cu combustibil şi/sau
electrice şi părţi componente ale acestora;

freze de zăpadă; pluguri de zăpadă; lame
pentru plugul de zăpădă; suflante de zăpadă şi
părţi componente pentru toate acestea; şine
din cauciuc utilizate cu şenile pe pluguri
pentru zăpadă.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); unelte
manuale pentru construcţie, reparaţie şi
întreţinere; cuţite, furculiţe şi linguri; săpăligi;
arme albe; aparate de ras; patente,
pulverizatoare manuale cu pompă; lopeţi
pentru zăpadă; aparate de sudură non
electrice.
9 Aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiaţiei solare în energie electrică aparate,
instalaţii şi instrumente fotovoltaice, solare
pentru generare de energie; baterii
reîncărcabile acţionate solar; baterii solare;
celule de energie solară; celule de energie
solară din silicon cristalin; celule solare;
celule solare pentru generarea de electricitate;
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate; module fotovoltaice solare;
module solare; panouri solare; panouri solare
fixe şi portabile pentru generarea de
electricitate; plăci solare; redresoare pentru
baterii solare; senzori electronici pentru
măsurarea radiaţiei solare; senzori solari
automaţi de urmărire, structuri de panouri
solare; aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire; senzori pentru
pornire oprire; adaptoare de curent; adaptoare
de curent alternativ; aparate, dispozitive şi
instrumente pentru comanda şi măsurarea
curentului electric; volectoare de curent;
comutatoare de curent; convertoare de curent;
disjunctoare de protecţie la curent de defect;
fişe de curent; întrerupătoare de curent
electric; limitatoare de curent; redresoare de
curent electric; regulatoare de curent electric;
senzori pentru curent electric; căşti pentru
sudură; măţti de protecţie pentru sudură;
ochelari de sudură; transformatoare pentru
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sudură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, pe
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; încălzitoare pentru paturi,
sticle cu apă caldă, vase de încălzire, electrice
sau neelectrice; perne încălzite electric
(tampoane) şi paturi, nu de uz medical;
ustensile de gătit electrice; aparate şi instalaţii
de condiţionare a aerului; aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiţionare
a aerului; aparate şi instalaţii pentru
condiţionarea aerului folosite în vehicule; hote
pentru aparate de condiţionare a aerului;
suflante de aer acţionate electric, folosite la
condiţionarea aerului; stropitoare pentru duş;
motostropitoare şi aspersoare; aparate de
captare a luminii solare folosite pentru
încălzire; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire; aparate de
ventilaţie alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
cuptoare solare încălzitoare de apă solare;
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară; instalaţii de încălzire solară; lămpi
alimentate cu energie solară; lămpi şi lanterne
solare; suporturi adaptate pentru folosirea cu
tuburi de încălzire solară; tuburi de evacuare
de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură); dispozitive
portabile pentru aspirarea fumului de sudură.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură,
materiale izolante; furtune, conducte, tuburi,
ţevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice; furtune şi ţevi pentru stropit, udat;
furtune flexibile preizolate îmbinate

(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor;
furtune, garnituri, manşoane confecţionate din
cauciuc pentru motoare şi rezervoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcţii, utilaje agricole, unelte
manuale pentru construcţii; regruparea în
avantajul terţilor de produse în general şi cu
preponderenţă din clasele 6, 7, 8, 9, 11,12, 17,
20 în special motoare pe benzina, motoare pe
motorină, motoare cu gaze sau motoare
elec t r ice ,  motopompe,  motosape,
motocultivatoare, pompe de apă, rezervoare,
furtune din PVC, furtune din cauciuc, scule
manuale, scule electrice, motostropitoare,
atomizoare, vermorele, generatoare de curent,
roboţi de pornire, maşini de tuns iarbă,
trimere, drujbe, remorci, freze de zăpadă cu
motor şi/sau electrice, motocositoare,
compresor şi alte utilaje pentru agricultură
şi/sau părţi componente ale acestora (cu
excepţia transportului acestora) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export cu produse
din clasele 6, 7, 8, 9, 11,12,17, 20 şi de părţi
componente ale acestora.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de
fabricare personalizată şi montaj; construcţie
la comandă de utilaje; asamblare de materiale
şi produse pentru terţi; asamblare la comandă
de utilaje agricole, caroserii şi şasiuri de
automobile, motoare, pompe şi altele din
clasele 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20 pentru terţi;
generarea electricităţii din energie solară;
sudură; condiţionarea şi purificarea aerului şi
a apei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01674
(151) 14/03/2017
(732) S.C.  DERMA CLINIQUE

STOLERIU GABRIELA S.R.L., Str.
Păcurari nr. 121, bl. 602, sc. A, ap. 8,
judeţul Iaşi, 700522, IAŞI ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

DR. GABRIELA STOLERIU DERMA
CLINIQUE

(531) Clasificare Viena:011515; 020915;
270501;  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01675
(151) 14/03/2017
(732) S.C. MASTER CONSULT

PROJECT S.R.L., Str. Nerva Traian
nr. 14A, parter, ap. 1, cam. 2, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIATRA DE LUX

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01676
(151) 14/03/2017
(732) S.C. HQ FURNITURE S.R.L., Str.

Ghimbavului nr. 17, Cam. 2, judeţul
Braşov ,  507055 ,  COMUNA
CRISTIAN ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., Str. Alexandru cel Bun,
Nr.13, Bl.E28, Ap.7, Jud. Braşov
Braşov

(540)

(531) Clasificare Viena:020101; 050522;
250113;  

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

20 Mobilier; mobilier bisericesc; mobilier de
artă; mobile, oglinzi; rame; plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01678
(151) 14/03/2017
(732) SOLOVIOV EVGHENII, Aleea

Romancierilor nr. 6, bl. E19, sc. A, et.
2, ap. 12, sector 6, 061793,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ml PIACE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01679
(151) 14/03/2017
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

           CSÍKI PRÉMIUM SÖR AZ ÚJ       
                        VILÁGBÓL

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
albastru, gri

(531) Clasificare Viena:060102; 060705;
060725; 190716; 250119; 290115;  

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

32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01680
(151) 14/03/2017
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

         CIUC BEER FROM THE NEW       
                           WORLD

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
albastru, gri

  (531) Clasificare Viena:060102; 060705;
060725; 190716; 250119; 290115;  

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

32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01677
(151) 14/03/2017
(732) S.C. FUN BET TECHNOLOGY

S.R.L., Str. Costache Sibiceanu nr. 20,
Biroul nr. 2, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FAN SPORT

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

16 Materiale tipărite precum cărţi, broşuri,
ziare, reviste, publicaţii, afişe, albume,
materiale autocolante, clişee.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


