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Cereri Mărci publicate în 21/04/2017 

(în ordinea numărului de depozit) 

 

Nr. 

Crt 
Nr. Depozit Data 

Depozit 
Titular Denumire 

Marca 

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

1 M 2017 02601 14/04/2017 SC BURSA DE VALORI 

BUCUREŞTI SA 
Made in ROMANIA - 15 companii 

unice pentru creşterea economiei 

româneşti 

2 M 2017 02602 14/04/2017 SC RETAIL CONCEPT& DESIGN 

SRL 
NatuPalm 

3 M 2017 02603 14/04/2017 SC IP GO INVENTURES 

INCORPORATED SRL 
SSSS SENSIBLU SINDICATUL 

SALARIATILOR SOCIETATII 

4 M 2017 02604 14/04/2017 SC IP GO INVENTURES 

INCORPORATED SRL 
SSSS SENSIBLU 

5 M 2017 02605 14/04/2017 TOKUYO BIOTECH CO., LTD TOKUYO 

6 M 2017 02606 14/04/2017 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS 

GÁZIPARI NYILVÁNOSAN 

MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

MOL EVO PLUS 

7 M 2017 02607 14/04/2017 MARIUS-CONSTANTIN 

COCIOABA 
BuchaRent there is a place like 

home 

8 M 2017 02608 14/04/2017 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS 

GÁZIPARI NYILVÁNOSAN 

MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

MOL EVO PLUS 

9 M 2017 02609 14/04/2017 ROMANIAN DINERS SRL Oh! Carol-American 50's Diner 

10 M 2017 02610 14/04/2017 SC ROMEXIM DIRECT SRL AG & RO 

11 M 2017 02611 14/04/2017 SC MD EXPERT SRL Monsieur BISTRO 

12 M 2017 02612 14/04/2017 SC ALENIA ARENA SRL BOTANIC GARDEN RESIDENCE 

13 M 2017 02613 14/04/2017 CĂLIN DĂNUŢ GERMAN CHOCCO GARDEN 

14 M 2017 02614 14/04/2017 SC LOREDO SRL LOREDO 

15 M 2017 02615 14/04/2017 SC LOREDO SRL CULTIVAM TEHNOLOGIA 

16 M 2017 02616 14/04/2017 SC CLUJ TODAY PRESS SRL-D UP United Publishers News Primul 

accelerator de știri 

17 M 2017 02617 14/04/2017 SC SAFEWAY INTERNATIONAL 

IMPEX SRL 
TRADEXMAR UN SINGUR GÂND, 

CU TOŢII SPRE CÂŞTIG! 

18 M 2017 02618 14/04/2017 PARK EXPERT SERVICE DTL 

SRL 
BUFTEA LAKE RESORT SINCE 

1970 

19 M 2017 02621 14/04/2017 SC DANTE INTERNATIONAL SA STHORM WE'VE GOT YOU 

COVERED 

20 M 2017 02622 14/04/2017 SABUDI SOFT  SRL jobseller 
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21 M 2017 02623 14/04/2017 FUNDATIA DEMOCRATIE PRIN 

PRIN CULTURA 
Bursa de Spectacole de la Sibiu 

Sibiu Performing Arts Market 
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Industrial Property Office 
 

 

(210)     M 2017 02601 

(151)     14/04/2017 

(732) SC BURSA DE VALORI 

BUCUREŞTI SA, B-dul Carol I nr. 

34-36, et. 14, sector 2, 020922 

BUCUREŞTI. ROMANIA 

(210)     M 2017 02602 

(151)     14/04/2017 

(732) SC RETAIL CONCEPT& DESIGN 

SRL, Str. Fabrica de Glucoza nr. 

21, et. 4, biroul nr. 14, sector 2, 

BUCURESTI. ROMANIA 

(540) 

(540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in ROMANIA 

- 15 companii unice 

pentru creşterea 

economiei româneşti 
(591)     Culori revendicate:bleumarin 

(Pantone 282C), maro (Pantone 

485C), galben (Pantone 116C) 
 

(531)     Clasificare Viena: 26.13.25; 

03.04.24; 27.05.01; 29.01.13 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate. 

36 Afaceri financiare administrarea pieţelor 

financiare constând în asigurarea cadrului 

tehnic, de reglementare şi supraveghere 

necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele 

reglementate pentru instrumente financiare 

şi sistemele alternative de tranzacţionare. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

NatuPalm 
(531)     Clasificare Viena: 05.01.12; 

27.03.11 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

20 Paturi, aşternuturi (cu excepţia lenjeriei), 

saltele (nu de uz medical). 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02603 

(151)     14/04/2017 

(732) SC IP GO INVENTURES 

INCORPORATED SRL, Str. 

Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, sc. 2, 

ap. 25, sector 4, BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

(540) 

 
 

 

SSSS SENSIBLU SINDICATUL 

SALARIATILOR SOCIETATII 
(531)     Clasificare Viena: 26.01.18; 

26.01.21; 27.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

36 Servicii    de    reprezentare    financiară, 

credite bancare sindicalizate. 

41 Educaţie, instruire. 

44 Servicii medicale. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02604 

(151)     14/04/2017 

(732) SC IP GO INVENTURES 

INCORPORATED SRL, Str. 

Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, sc. 2, 

ap. 25, sector 4, BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

36 Servicii    de    reprezentare    financiară, 

credite bancare sindicalizate. 

41 Educaţie instruire. 

44 Servicii medicale. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02605 

(151)     14/04/2017 

(732) TOKUYO BIOTECH CO., LTD, 

Wenming Rd. nr. 19, Guishan 

Township, 33382 Taoyuan County. 

TAIWAN 

(740)     RATZA & RATZA SRL, Bd. A. I. 

Cuza nr. 52-54, sector 1, 011056 

BUCUREŞTI. null 

(540) 

 
 

 

TOKUYO 
(531)     Clasificare Viena: 27.05.01 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

(540)  

SSSS SENSIBLU 
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pentru măsurarea nivelului de glucoză din RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Oktob 

sânge, instrumente electrice folosite pentru  huszonharmadika u. 18, 1117 

tratamente  estetice  şi  anume,  dispozitive  BUDAPESTA. UNGARIA 

pe  bază  de  lumină  care  furnizează  în (740) SC CABINET M OPROIU SRL, 

principal lumină pulsatorie pentru efectuarea  Str. Popa Savu nr. 42, sector 1, 

tratamentelor estetice fără ablaţie ale pielii,  011434 BUCUREŞTI. null 

aparate electrice pentru masaj, dispozitive (540)  

 

 

 
10 Termometre  pentru  măsurarea  febrei, 

 

(210) 
 

M 2017 02606 

dispozitive  pentru  monitorizarea  tensiunii (151) 14/04/2017 

arteriale,   dispozitive   pentru   măsurarea 

grăsimii    din    corp,    dispozitive    pentru 

măsurarea   densităţii   osoase,   dispozitive 

(732)     MOL MAGYAR 

OLAJ- ÉS GÁZIPARI 

NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ 

er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

electrice pentru masaj estetic, dispozitive 

pentru masaj prin frământare, dispozitive de 

masaj cu centuri, dispozitive de masaj al 

labelor picioarelor, dispozitive de masaj al 

picioarelor, dispozitive electronice de masaj 

pentru slăbit, fotolii electrice pentru masaj, 

medicale, perne pentru fotolii electrice 

pentru masaj, medicale, dispozitive electrice 

de vibromasaj, paturi electrice pentru masaj, 

dispozitive electrice de tip SPA pentru 

masarea labelor picioarelor. 

28 Aparate   pentru   gimnastica   şi   sport, 

şi anume, aparate pentru body-building, 

aparate pentru reabilitarea corpului, aparate 

pentru antrenarea corpului, extensoare, 

dispozitive pentru gimnastică, bicicletă 

staţionară pentru exerciţii, benzi rulante 

pentru sport/exerciţii, biciclete pentru 

exerciţii, aparate pentru vâslit, dispozitive 

pentru antrenament de tip urcarea scărilor. 

35 Agenţii   de   import   şi   export   servicii 

de consultanţă în legătură cu conducerea 

afacerilor,  servicii  oferite  de  un  magazin 

de vânzare cu amănuntul în care se vând 

aparate medicale, aparate pentru masaj si 

echipament pentru gimnastică şi sport. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

MOL EVO PLUS 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

4 Uleiuri  şi  grăsimi  industriale,  lubrifianţi, 

produse     pentru     absorbţia,     umezirea 

şi compactarea pulberilor, combustibili 

(inclusiv benzina pentru motoare) şi 

substanţe pentru iluminat, lumânări şi fitile 

pentru iluminat. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02607 

(151)     14/04/2017 

(732) MARIUS-CONSTANTIN 

COCIOABA, Str. Căzăneşti, nr. 89, 

Jud. Vâlcea, RÂMNICU VĂLCEA. 

ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & 

PARTNERS AGENŢIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

SRL, Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 

1, Ap. 4, Sector 4, * BUCUREŞTI. 

null 

(540) 

 
 

 

BuchaRent there is 

a place like home 
(591) Culori revendicate:verde închis, 

portocaliu 
 

(531)     Clasificare Viena: 01.15.15; 

14.05.01; 14.05.02; 27.05.01; 

29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

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). 

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). 

36 Asigurări  afaceri  financiare,  monetare, 

imobiliare. (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). 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02608 

(151)     14/04/2017 

(732)     MOL MAGYAR 

OLAJ- ÉS GÁZIPARI 

NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Oktober 

huszonharmadika u. 18, 1117 

BUDAPESTA. UNGARIA 

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, 

Str. Popa Savu nr. 42, sector 1, 

011434 BUCUREŞTI. null 

(540) 

 
 

 

MOL EVO PLUS 
(591) Culori revendicate:roşu, galben, 

verde deschis, negru, alb 
 

(531)     Clasificare Viena: 26.03.18; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.15 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

4 Uleiuri  și  grăsimi  industriale,  lubrifianți, 

produse     pentru     absorbția,     umezirea 

și compactarea pulberilor, combustibili 

(inclusiv benzină pentru motoare) și 

substanțe pentru iluminat, lumânări și fitile 

pentru iluminat. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(210)     M 2017 02609 

(151)     14/04/2017 

(732)     ROMANIAN DINERS SRL, Str. 

Clinicilor nr. 9A, Jud. Cluj, CLUJ 

NAPOCA. ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & 

PARTNERS AGENŢIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

SRL, Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 

1, Ap. 4, Sector 4, * BUCUREŞTI. 

null 

(540) 

 
 

 

Oh! Carol-American 50's Diner 
(591) Culori revendicate:roşu, galben, 

verde, albastru, alb, maro, negru 
 

(531)     Clasificare Viena: 02.03.01; 

02.03.11; 08.01.18; 08.07.17; 

25.01.19; 26.01.18; 27.05.01; 

29.01.15 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Servicii   de   publicitate,   marketing   si 

promovare, realizarea de reclame, anunţuri 

publicitare, publicitate online, promoţii, 

conducerea si administrarea afacerilor, 

lucrări de birou, demonstraţii cu produse, 

organizarea de evenimente in scopuri 

comerciale sau publicitare, informaţii 

comerciale, toate acestea in legătură cu 

restaurantul. 

39 Ambalare, transport si livrare de mâncare 

livrare de alimente de către restaurant 

(transport). 
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41 Organizare 

 
de 

 
evenimente 

 
de 

 

(210) 
 

M 2017 02611 

divertisment   or ganiza re   de   evenim ente (151) 14/04/2017 

recreative prezentarea de reprezentaţii live, 

servicii de discotecă si servicii de cluburi, 

servicii de concert, planificare de petreceri. 

43 Servicii de alimentaţie publica si anume 

restaurant restaurante (servirea mesei) 

cafenele servicii ale bistrourilor snack-bar- 

uri  bar  furnizarea  de  informaţii  cu  privire 

la restaurant rezervări la restaurant servicii 

de restaurant cu servire la pachet servire 

de  alimente  şi  băuturi  în  restaurante  şi 

baruri   furnizare   de   alimente   şi   băuturi 

în restaurante şi baruri restaurante de 

delicatese, restaurante cu autoservire, 

restaurant specializate în preparate la grătar 

servicii de fast food la pachet fast-fooduri 

pizzerii. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02610 

(151)     14/04/2017 

(732)     SC ROMEXIM DIRECT SRL, Str. 

Ţepeş Vodă nr. 65 A, sector 2, 

021522 BUCUREŞTI. ROMANIA 

(732)     SC MD EXPERT SRL, Str. 

Veveriţei, nr. 3, bl. D38, sc. 

A, ap. 11, cam.1, Jud. Timiş, 

TIMIŞOARA. ROMANIA 

(740) ARIANA AGENTIE DE 

PROPRIETATE INDUSTRIALA 

SRL, Calea Aradului nr. 33, ap.7, 

Jud. Timiş, TIMIŞOARA. null 

(540) 

 
 

 

Monsieur BISTRO 
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, 

negru 
 

(531)     Clasificare Viena: 08.01.01; 

08.01.06; 24.01.12; 27.05.01 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

43 Restaurante    şi    cazare    temporară. 

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de 

servicii incluse în această clasă conform 

Clasificării de la Nisa). 
(540)  

AG & RO 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate,        gestiunea        afacerilor 

comerciale, administraţie comercială, lucrări 

de birou. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02612 

(151)     14/04/2017 

(732)     SC ALENIA ARENA SRL , Str. 

Ioan Zaicu nr. 5, camera 1, Judeţul 

Timiş , TIMIŞOARA . ROMANIA 

(740)     ARIANA AGENTIE DE 

PROPRIETATE INDUSTRIALA, 

Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. 

Timiş, TIMIŞOARA. null 

(540) 

BOTANIC GARDEN 

RESIDENCE 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

36 Asigurări, afaceri financiare, monetare, 

imobiliare. 

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

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), 

gheaţă. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02614 

(151)     14/04/2017 

(732) SC LOREDO SRL, Str. Mărăşeşti 

nr. 46, judeţul Vrancea, FOCŞANI. 

ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE 

INDUSTIALA LAZAR ELENA, Str. 

Unirii 16C, ap.12, jud. Buzau, OP 1 

CP 52 Buzau. null 

(540) 
 

(210)     M 2017 02613 

(151)     14/04/2017 

(732)     CĂLIN DĂNUŢ GERMAN , 

Str. Muncii nr. 4, ap. 14, judeţul 

Mureş, 540474 TÎRGU MUREŞ . 

ROMANIA 

(740)     INTELLEMMI CONSULT SRL, Str. 

Sârguinţei, nr. 39, ap. 12, 0540543 

Târgu Mureş. ROMANIA 

(540) 

CHOCCO GARDEN 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

 
 
 
 
 
 

 

LOREDO 
(591)     Culori revendicate:albastru 
 

(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.04 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 

14/04/2017 

 

 

 
 

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. 

35 Publicitate conducerea şi administrarea 

afacerilor lucrări de birou. 

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei 

precum cercetarea şi proiectarea aferentă. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02615 

(151)     14/04/2017 

(732) SC LOREDO SRL, Str. Mărăşeşti 

nr. 46, judeţul Vrancea, FOCŞANI. 

ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE 

INDUSTIALA LAZAR ELENA, Str. 

Unirii 16C, ap.12, jud. Buzau, OP 1 

CP 52 Buzau. null 

(540) 

CULTIVAM TEHNOLOGIA 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

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. 

35 Publicitate conducerea şi administrarea 

afacerilor lucrări de birou. 

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei 

precum cercetarea şi proiectarea aferentă. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02616 

(151)     14/04/2017 

(732) SC CLUJ TODAY PRESS SRL-D, 

Comuna Feleacu, nr.196C, Judeţul 

Cluj , Sat Vâlcele. ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALA, 

Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp 

D2, ap.2, Jud. Cluj, 400418 CLUJ- 

NAPOCA. null 

(540) 

 
 

 

UP United Publishers News 

Primul accelerator de știri 
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(591)     Culori revendicate:negru, roşu, alb 
 

(531)     Clasificare Viena: 24.15.01; 

26.01.06; 26.01.16; 27.05.01; 

29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

16 Buletine de știri (materiale tipărite). 

38 Transmitere electronică de știri, emisiuni 

de știri (transmisii), servicii de agenții de știri 

electronice, transmisie de știri și informații 

de  actualitate,  servicii  ale  agențiilor  de 

știri pentru transmisii electronice servicii ale 

agențiilor de presă (transmitere de știri). 

41 Servicii  prestate  de  reporteri  de  știri, 

pregătirea programelor de știri pentru 

difuzare, furnizare de programe televizate 

de știri, distribuire (difuzarea) de știri pentru 

industria audiovizuală difuzare de reportaje 

de către agenții de știri servicii de programe 

de știri pentru radio sau televiziune furnizare 

de informații și știri online în domeniul 

formării profesionale servicii de programare 

a știrilor în vederea transmiterii prin internet 

furnizare de știri și informații privind luptele 

corp la corp, printr-o rețea globală de 

calculatoare furnizare de informații online 

referitoare la mijloace media audio și vizuale 

furnizare de mijloace media audio și vizuale 

prin rețele de comunicații. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(210)     M 2017 02617 

(151)     14/04/2017 

(732) SC SAFEWAY INTERNATIONAL 

IMPEX SRL, Str. Traian Vuia nr. 

182, judeţul Cluj, 400397 CLUJ 

NAPOCA. ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALA, 

Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp 

D2, ap.2, Jud. Cluj, 400418 CLUJ- 

NAPOCA. null 

(540) 

 
 

 

TRADEXMAR UN 

SINGUR GÂND, CU 

TOŢII SPRE CÂŞTIG! 
(591) Culori revendicate:negru, verde 

deschis 
 

(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

27.05.06; 27.05.09; 29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
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35 Organizarea    de    târguri    comerciale, 

organizare de târguri comerciale, promovare 

 

(210) 

(151) 

 

M 2017 02618 

14/04/2017 

de târguri în scop comercial, organizare și 

realizare de târguri comerciale, organizarea 

de târguri și expoziții virtuale online, 

organizare de târguri comerciale în scopuri 

publicitare, organizare de târguri în scopuri 

(732) 
 

 
 
 
 

(540) 

PARK EXPERT SERVICE DTL 

SRL, Str. Divertismentului nr. 1, 

imobil acces, et. 2, cam. 2, jud. 

Ilfov, CHIAJNA. ROMANIA 

comerciale   sau   publicitare,   servicii   de  

târguri comerciale și de expoziții comerciale, 

organizare de târguri și expoziții în scopuri 

comerciale  și  publicitare,  organizarea  și 

coordonarea de târguri și expoziții în scopuri 

comerciale, organizarea și coordonarea de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

târguri  și  expoziții  în  scopuri  publicitare, 

organizare   și   desfășurarea   de   târguri 

BUFTEA LAKE 

RESORT SINCE 1970 
în   scopuri   comerciale   sau   publicitare, 

organizare de expoziții și târguri comerciale 
(591) Culori revendicate:roşu, mov, 

negru, roz deschis 
în scopuri   
comerciale  și  publicitare,  organizare  de (531) Clasificare Viena: 01.01.04; 

târguri  comerciale  și  expoziții  în  scopuri  05.05.20; 05.05.21; 25.01.19; 

comerciale  sau  publicitare,  organizare  de  27.05.01; 29.01.13 

expoziții  și  târguri  comerciale  în  scopuri 

comerciale și de promovare, organizare de 

evenimente, expoziții, târguri și spectacole 

în scopuri comerciale, promoționale și 

publicitare,      cordonare,      pregătire      și 

organizare de expoziții și târguri comerciale 

în    scopuri    comerciale    și    publicitare, 

planificare    și    organizare    de    târguri 

comerciale, expoziții și prezentări în scopuri 

economice sau publicitare, organizarea de 

târguri în scopuri comerciale și publicitare. 

43 Furnizare de spații și materiale pentru 

târguri și expoziții servicii de catering pentru 

spații special amenajate pentru târguri și 

expoziții. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate,        gestiunea        afacerilor 

comerciale, administrație comercială, lucrări 

de birou. 

37 Construcţii reparaţii servicii de instalaţii. 

41 Educaţie instruire divertisment activităţi 

sportive şi culturale. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02621 

(151)     14/04/2017 

(732) SC DANTE INTERNATIONAL 

SA, 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 , 

022204 BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

STHORM WE'VE 

GOT YOU COVERED 
(531)     Clasificare Viena: 01.15.03; 

26.01.16; 27.05.01; 27.05.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

9 Cleme pentru nas pentru scufundători şi 

înotători, ceasuri (dispozitive de înregistrare 

a timpului), busole direcţionale, măşti pentru 

scufundare, costume de scafandru, dopuri 

de urechi pentru scufundători, ochelari, 

semnale de ceaţă, neexplozive, aparat de 

sistem de poziţionare globală GPS, mănuşi 

pentru scafandrii, mănuşi de protecţie contra 

accidentelor, căşti de protecţie pentru sport, 

pedometre, ochelari pentru sport, ochelari 

de soare. 

18 Bastoane  pentru  alpinişti  saci  pentru 

campare saci pentru alpinişti saci pentru 

sporturi  sacose  de  călătorie  centuri  de 

piele  sacosă  de  plajă  serviete  genţi  de 

mână valize cu cheie beţe pentru alpinism 

rucsacuri ghiozdane valize geamantane de 

călătorie. 

22  Corturi corturi din materiale sintetice 

corturi din materiale textile hamacuri. 

25 Pantaloni pentru copii, bandane, sandale 

de baie, papuci de baie, slipuri de baie, 

costume  de  baie,  căşti  de  baie,  sorturi 

de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi 

pentru plajă, curele, borsete pentru bani, 

berete,   cizme,   ghete   de   sport,   ghete 

de  ski,  sepci  îmbrăcăminte  haine  veste 

de  pescuit  ghete  de  fotbal  pantofi  de 

fotbal saci de picioare neîncălzite electric 

fitinguri de metal încălţăminte dispozitive 

anti-alunecare pentru încălţăminte vârfuri 

pentru încălţăminte centuri mănuşi branţuri 

jachete jachete matlasate tricouri bluzoane 

(pulovere) tricotaje jambiere egari (jambiere) 

egari (pantaloni) mănuşi cu un deget 

protecţii pentru urechi salopete paltoane 

pantaloni hanorace pelerine pulovere fulare 

cămăşi tricouri de sport colanţi îmbrăcăminte 

rezistenţă la apă costume din neopren 

pentru schi pe apă. 

28 Articole    pentru    tragerea    cu    arcul 

echipamente pentru alpinism jocuri de table 

saci  special  concepuţi  pentru  schiuri  şi 

plăci de surf mingi pentru jocuri gantere 

mănuşi de baseball bate pentru jocuri 

mănuşi de vatelina (accesorii pentru jocuri) 

curele pentru ridicarea greutăţilor (articole 

sport) biciclete fixe pentru excericiţii mingi 

de billiard mese de billiard aparate de 

culturism aparate de antrenament arcuri 

pentru tragere mănuşi de box extensoare 

(aparate de exerciţii) harnaşament pentru 

alpinişti  crose  de  golf  tacuri  de  billiard 

dart discuri pentru sporturi haltere legături 

schiuri cotiere pedale pentru biciclete fixe de 

exerciţii mănuşi pentru scrimă măşti pentru 

scrimă spade articole de pescuit labe de înot 

mese pentru fotbal de interior aparate de 

gimnastică genunchiere suspensoare saci 

de box patine cu rotile plăci de surf patine 

role plăci de snowboard plăci de înot mese 

pentru tenis de masă trambuline. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02622 

(151)     14/04/2017 

(732) SABUDI SOFT SRL, Str. Sfântul 

Elefterie nr. 18, biroul B, parter, 

sector 5, BUCUREŞTI. ROMANIA 

(740) SC MARK TO MARK 

INTELLECTUAL PROPERTY 

OFFICE SRL, Str. Huedin nr. 12, 

bl. D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4, 

040913 BUCUREŞTI. null 

(540) 

 
 

 

jobseller 
(591)     Culori revendicate:verde, mov 

 

(531)     Clasificare Viena: 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.14; 29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Servicii de recrutare şi plasare a forţei 

de muncă, servicii de consultanţă în 

recrutare şi plasare a forţei de muncă, 

furnizare de informaţii privind recrutarea 

personalului, asistenţă privind recrutarea şi 

plasarea de personal, servicii de intervievare 

(pentru recrutarea de personal), furnizare de 

informaţii în materie de recrutare de personal 

printr-o reţea informatică globală, evaluarea 

cerinţelor privind personalul, servicii de 

intermediere de recrutare de personal, 

servicii de recrutare online de personal, 

furnizarea de informatii despre recrutarea şi 

plasarea de personal prin intermediul unui 

website, furnizarea de informa.ii cu privire 

la locuri de muncă şi oportunităţi în carieră, 

exploatarea şi/sau furnizarea unei baze de 

date online interactive cu funcţie de căutare 

pentru intermedierea recrutării de personal, 

consultantă în domeniul resurse umane, 

managementul resurselor umane, compilare 

de date în baze de date computerizate, 

asistenţă  în  afaceri,  management  şi 

servicii administrative, prelucrare de date, 

publicitate, lucrări de birou. 

38 Telecomunicaţii    furnizare    de    acces 

la    conţinut,    site-uri    şi    portaluri    de 

internet  transmisie  asistată  de  calculator 

de informaţii şi imagini transmitere şi 

retransmitere electronică de sunete, imagini, 

documente, mesaje şi date. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02623 

(151)     14/04/2017 

(732) FUNDATIA DEMOCRATIE PRIN 

PRIN CULTURA, Bd. Vasile Milea 

nr. 1, ap. 20, jud. Sibiu, SIBIU. 

ROMANIA 

(540) 

 
 

 

Bursa de Spectacole 

de la Sibiu Sibiu 

Performing Arts Market 
(531)     Clasificare Viena: 14.05.01; 

14.05.02; 14.05.19; 27.05.01 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

9 Publicaţii      electronice      descărcabile, 

software (programe), aplicaţii software, 

suporturi de înregistrare magnetică, discuri 

acustice, discuri compacte, DVD-uri şi alte 

suporturi digitale de înregistrare. 

16 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, publicaţii print (tipărituri), 

albume, cărţi, reviste, ziare afişe vederi 

broşuri programe tipărite bilete tipărite. 

35 Publicitate marketing analiză şi cercetare 

de piaţă managementul activităţilor de 

impresariat artistic castinguri pentru artişti 

(selecţie de personal) promovarea operelor 

de artă ale altor persoane prin furnizarea de 

portofolii online pe un site web (servicii de 

marketing şi promoţionale) 

organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri 

comerciale, promoţionale sau publicitare 

organizarea de evenimente în scop 

publicitar şi promoţional servicii de revista 

presei scrierea şi publicarea de texte 

publicitare administrare de programe de 

schimburi culturale şi educative (asistenţă 

în afaceri) gestiunea afacerilor comerciale 

lucrări de birou organizare de întâlniri de 

afaceri. 
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41 Divertisment activităţi culturale activităţi 

sportive    educaţie    instruire    organizare 

de întruniri în domeniul divertismentului 

organizare de reuniuni şi conferinţe 

organizare  de  întâlniri  pe  teme  de 

educaţie organizarea de evenimente 

artistice organizare de competiţii artistice 

servicii educaţionale în domeniul artelor 

instruire în domeniul artei interpretative 

instruire în domeniul  artelor  vizuale 

instruire în domeniul artei spectacolului 

organizarea şi coordonarea de workshop- 

uri organizarea şi coordonarea de seminarii, 

simpozioane, congrese planificarea de 

recepţii (divertisment) organizare de 

evenimente pentru divertisment organizare 

de evenimente în scopuri culturale servicii 

de rezervare şi vânzare de bilete pentru 

evenimente servicii de maestru de ceremonii 

pentru petreceri şi evenimente speciale 

furnizare de informaţii despre divertisment 

şi  evenimente  de  divertisment  furnizare 

de informaţii despre cultură şi evenimente 

culturale şi artistice furnizarea de publicaţii 

electronice, nedescărcabile scrierea şi 

publicarea de texte, cu excepţia textelor 

publicitare publicarea de cărţi, reviste, ziare 

pregătire de subtitrare pentru evenimente 

culturale, artistice şi de divertisment în direct 

organizare de expoziţii pentru divertisment 

organizare de expoziţii culturale organizare 

şi coordonare de activităţi culturale şi 

artistice organizare de programe de 

schimburi  culturale  şi  educative  servicii 

de fotografiere producţia de emisiuni de 

radio şi de televiziune organizare, realizare 

şi prezentare de reprezentaţii de teatru 

organizarea spectacolelor organizarea de 

concerte proiecţii de filme cinematografice 

organizarea de spectacole de dans. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 


