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Cereri Mărci publicate în 21/06/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03847 14/06/2017 CO & CO CONSUMER 2002 SRL 9 VITA MULTIVITAMINE

2 M 2017 03913 14/06/2017 SC AGRICOVER SRL ABATORUL PERIŞ tradiţia
prospeţimii

3 M 2017 03914 14/06/2017 SC AGRICOVER SRL PERIŞ

4 M 2017 03916 14/06/2017 EDOARDO MEAZZA Business Speed Date

5 M 2017 03917 14/06/2017 ALTUNCI AHMED DAVID AIR GLAMOUR

6 M 2017 03918 14/06/2017 SELECT VISUAL SRL LOTUS

7 M 2017 03919 14/06/2017 SC NOCNAPTICA SRL la BRUZZO since 2017

8 M 2017 03920 14/06/2017 SC FULLSCREEN DIGITAL SRL FOOTPRINTS

9 M 2017 03921 14/06/2017 SC FULLSCREEN DIGITAL SRL FOOTPRINTS OMNICHANNEL
CRM

10 M 2017 03922 14/06/2017 SC FULLSCREEN DIGITAL SRL FOOTPRINTS LOCATION-
BASED MARKETING

11 M 2017 03923 14/06/2017 MATIEŞ CĂLIN GHEORGHE PITA DE SÎNTIMBRU

12 M 2017 03924 14/06/2017 SC FULLSCREEN DIGITAL SRL FOOTPRINTS MOBILE
APPLICATIONS

13 M 2017 03925 14/06/2017 SC FULLSCREEN DIGITAL SRL CUSTOMER EXPERIENCE IS
AN ALGORITHM

14 M 2017 03926 14/06/2017 SC FULLSCREEN DIGITAL SRL FOOTPRINTS RETAIL
ANALYTICS

15 M 2017 03927 14/06/2017 SC REWE ROMANIA SRL FRUCTE DE ROMÂNIA

16 M 2017 03928 14/06/2017 SC REWE ROMANIA SRL CASA GUSTULUI

17 M 2017 03929 14/06/2017 SC REWE ROMANIA SRL HAIDUC BERE, FRATE!

18 M 2017 03930 14/06/2017 SC REWE ROMANIA SRL KRISTALL PERLE

19 M 2017 03931 14/06/2017 SC REWE ROMANIA SRL Fruit & friends

20 M 2017 03932 14/06/2017 OVIDIU-LAURENŢIU
ENCULESCU

rao

21 M 2017 03933 14/06/2017 GEORGIANA-MADALINA
GARBACICA

Schneider

22 M 2017 03934 14/06/2017 CABRITUR SRL CABRITUR

23 M 2017 03935 14/06/2017 ORGANIZATIA NATIONALA
CERCETASII ROMANIEI - ONCR

Festivalul Luminii Redescoperă
Frumuseţea Lucrurilor Mărunte

24 M 2017 03936 14/06/2017 HEINEKEN ROMANIA SA STOCKDAY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 03937 14/06/2017 MEDICOVER HOLDING

(CYPRUS) LIMITED
MEDICLUB

26 M 2017 03938 14/06/2017 SC CAROLI BRANDS SRL Naturissimo

27 M 2017 03939 14/06/2017 BOLOCAN DAN ALBERTO BALLET FITNESS

28 M 2017 03940 14/06/2017 GOURMET ENTERTAINMENT
SRL

PORCHETTERIA

29 M 2017 03942 14/06/2017 CONSTANTIN-CĂTĂLIN
MORARU

PERLO
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(210) M 2017 03847
(151) 14/06/2017
(732) CO & CO CONSUMER 2002

SRL, B-DUL PRECIZIEI, NR.1,
CLĂDIREA PRECIZIEI BUSINESS
CENTER, TRONSON 1, ET.3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

9 VITA MULTIVITAMINE
(591) Culori revendicate:roşu-Pantone

Warm red U 2X, auriu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.07.02; 27.07.11; 27.07.17;
29.01.13

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

5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.

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.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03913
(151) 14/06/2017
(732) SC AGRICOVER SRL, BD.

PIPERA NR. 1B, CLĂDIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET. 6,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26
(TREND RESIDENCE), VILA
C42,ILFOV, POPEŞTI-LEORDENI,
ROMANIA

(540)

ABATORUL PERIŞ
tradiţia prospeţimii

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 03.04.20;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne sau în care predomină
carnea.
31. Animale vii, hrană mixtă pentru
animale, nutreţ fortifiant, produse (nutreţuri)
pentru îngrăşarea animalelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29 şi 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
40. Tăierea animalelor, procesarea
alimentelor.
44. Ferme de animale (creşterea
animalelor), asistenţă medicală pentru
animale, inseminarea artificială a
animalelor, consiliere cu privire la creşterea
şi hrănirea animalelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03914
(151) 14/06/2017
(732) SC AGRICOVER SRL, BD.

PIPERA NR. 1B, CLĂDIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET. 6,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26
(TREND RESIDENCE), VILA
C42,ILFOV, POPEŞTI-LEORDENI,
ROMANIA

(540)

PERIŞ

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

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

29. Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne sau în care predomină
carnea.
31. Animale vii, hrană mixtă pentru
animale, nutreţ fortifiant, produse (nutreţuri)
pentru îngrăşarea animalelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29 şi 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
40. Tăierea animalelor, procesarea
alimentelor.
44. Ferme de animale (creşterea
animalelor), asistenţă medicală pentru
animale, inseminarea artificială a
animalelor, consiliere cu privire la creşterea
şi hrănirea animalelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03916
(151) 14/06/2017
(732) EDOARDO MEAZZA, VIALE

CASSIODORO NR. 4, , MILANO ,
20145, ITALIA

(540)

Business Speed Date
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(531) Clasificare Viena: 26.11.21;
24.15.03; 27.05.01

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

35. Consultanţă în afaceri şi relaţii publice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03917
(151) 14/06/2017
(732) ALTUNCI AHMED DAVID,

REZIDENŢĂ ÎN ROMANIA, ŞOS.
MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, SUEDIA

(540)
AIR GLAMOUR

(511) Produse si/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.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03918
(151) 14/06/2017
(732) SELECT VISUAL SRL , COMUNA

PANTICEU NR. 292 JUDEŢUL
CLUJ , SAT PANTICEU ,
ROMANIA

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

(540)

LOTUS
(531) Clasificare Viena: 05.05.16;

27.05.01; 27.05.05

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

35. Publicitate, servicii de import-export,
regruparea în avantajul terţilor a ramelor
de ochelari si a ochelarilor de soare
permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, informaţii si
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online
pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare, organizare de
promoţii, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, demonstraţii cu produse, aranjarea
vitrinelor, distribuirea eşantioanelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03919
(151) 14/06/2017
(732) SC NOCNAPTICA SRL, STR.

ELENA GHIBA BIRTA, BL. M1,
AP. 17B, STAND 5, JUD. ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA ,
300629, ROMANIA

(540)

la BRUZZO since 2017
(591) Culori revendicate:negru, crem, alb

(531) Clasificare Viena: 05.07.01;
27.05.01; 29.01.12

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

43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03920
(151) 14/06/2017
(732) SC FULLSCREEN DIGITAL

SRL, STR. ŞTIRBEI VODĂ,
NR. 114-116, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FOOTPRINTS

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

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03921
(151) 14/06/2017
(732) SC FULLSCREEN DIGITAL

SRL, STR. ŞTIRBEI VODĂ,
NR. 114-116, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FOOTPRINTS

OMNICHANNEL CRM
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03922
(151) 14/06/2017
(732) SC FULLSCREEN DIGITAL

SRL, STR. ŞTIRBEI VODĂ,
NR. 114-116, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FOOTPRINTS LOCATION-

BASED MARKETING
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/06/2017

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03923
(151) 14/06/2017
(732) MATIEŞ CĂLIN GHEORGHE,

COM. SÎNTIMBRU, NR. 104C,
JUD. ALBA, GALŢIU, ROMANIA

(540)
PITA DE SÎNTIMBRU

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35. Gestionarea afacerilor comerciale,
servicii de import-export, lucrări de birou,
publicitate, regruparea în avantajul tertilor
a produselor din clasa 30 permiţâd
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03924
(151) 14/06/2017
(732) SC FULLSCREEN DIGITAL

SRL, STR. ŞTIRBEI VODĂ,
NR. 114-116, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FOOTPRINTS MOBILE

APPLICATIONS
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03925
(151) 14/06/2017
(732) SC FULLSCREEN DIGITAL

SRL, STR. ŞTIRBEI VODĂ,
NR. 114-116, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CUSTOMER EXPERIENCE

IS AN ALGORITHM
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03926
(151) 14/06/2017
(732) SC FULLSCREEN DIGITAL

SRL, STR. ŞTIRBEI VODĂ,
NR. 114-116, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FOOTPRINTS

RETAIL ANALYTICS
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03927
(151) 14/06/2017
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA

(540)

FRUCTE DE ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 05.07.13;
05.07.14; 05.07.15; 27.07.01;
24.07.11; 29.01.15

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

31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03928
(151) 14/06/2017
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA

(540)

CASA GUSTULUI
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 08.05.01;
09.05.25; 27.05.11; 29.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
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33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03929
(151) 14/06/2017
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA

(540)

HAIDUC BERE, FRATE!
(591) Culori revendicate:pantone 7506

C, pantone 281 C,

(531) Clasificare Viena: 19.01.01;
27.05.11; 27.05.01; 29.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente,
gheaţă.

31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03930
(151) 14/06/2017
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA

(540)

KRISTALL PERLE
(591) Culori revendicate:pantone 2935 C

(531) Clasificare Viena: 17.02.01;
17.02.02; 27.05.01; 29.01.04

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr, miere,
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03931
(151) 14/06/2017
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA

(540)

Fruit & friends
(591) Culori revendicate:verde pantone

363, pantone 356

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.03

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ.
32.  Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03932
(151) 14/06/2017
(732) OVIDIU-LAURENŢIU

ENCULESCU, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 66, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

rao
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(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.19; 29.01.13

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

7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
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.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, mconducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii editoriale şi redacţionale.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, publicare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03933
(151) 14/06/2017
(732) GEORGIANA-MADALINA

GARBACICA, CALEA VITAN NR.
231, BL. 6, SC. 2, ET. 5, APT.
194, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Schneider
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.08; 27.03.15; 15.03.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03934
(151) 14/06/2017
(732) CABRITUR SRL, STR.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 4, JUD. SUCEAVA, COMUNA
RĂDĂŞENI, SAT RĂDĂŞENI,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)
CABRITUR

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Transport, transport de marfă şi
persoane prin toate mijloacele de transport,
servicii de ambalare şi depozitare de
mărfuri, servicii poştale şi de curierat,
livrări de bunuri, produse şi mesaje,
logistică de transport, antrepozit vamal
(depozitare), servicii de expediere şi
livrare de mărfuri, servicii de închirieri de:
autovehicule şi componente, camioane şi
mijloace de transport rutier, de platforme
de vehicule, garaje, spaţii de stocare
şi depozitare, localizarea vehiculelor
de transport folosind calculatoarele sau
sisteme de poziţionare globală (informaţii
referitoare la transporturi), consiliere,
consultanţă şi informaţii referitoare la
transport, servicii specifice agenţiilor de
transport marfă, brokeraj de transport,
organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03935
(151) 14/06/2017
(732) ORGANIZATIA NATIONALA

CERCETASII ROMANIEI - ONCR,
STR. LT. COL. PAUL IONESCU
NR. 17, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011083, ROMANIA

(740) NICULINA GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

Festivalul Luminii
Redescoperă Frumuseţea

Lucrurilor Mărunte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
19.03.01; 19.03.24

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

41. Educaţie, informaţii referitoare la
educaţie, instruire, cursuri în cadrul
taberelor educative cu privire la orientarea
şi supravieţuirea în natură, cursuri
cu privire la dezvoltarea de noi
abilităţi, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea şi susţinerea
colocviilor, conferinţelor, congreselor,
simpozioanelor, seminariilor, concertelor,
servicii de camping (amuzament),
servicii de sport pentru campare,
publicarea cărţilor, publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare,
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), organizarea
competiţiilor sportive, antrenament practic
(demonstraţii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03936
(151) 14/06/2017
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
STOCKDAY

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool,
bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, cidru fără alcool, ape
minerale şi gazoase, inclusiv sifon, alte
băuturi nealcoolice, băuturi pe bază de
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
cidru, vinuri, băuturi spirtoase.
35. Servicii comerciale on-line de facilitare
a vânzării de produse şi servicii, inclusiv
prin şi pentru terţi, prin intermediul
unei reţele de calculatoare, furnizarea
de spaţii de desfacere online pentru
vânzători şi cumpărători de bunuri şi
servicii asociate acestora, furnizarea de
rapoarte de evaluare şi de evaluări de
performanţe cu privire la bunuri şi servicii
ale vânzătorilor, valoarea şi preţul bunurilor
vânzătorilor, servicii, livrare şi a experienţei
generale a cumpărătorilor şi a vânzătorilor
în legătură cu acestea, furnizarea unui
ghid de publicitate online cu motor de
căutare care conţine bunuri şi servicii
oferite de furnizori online, furnizarea unei
baze de date online pentru cumpărători
şi vânzători, servicii de publicitate şi de
reclamă, servicii de fidelizare a clienţilor şi
servicii ale unui club de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare de produse şi servicii ale
terţilor, publicitate, publicitate pentru terţi
pe Internet, regruparea în avantajul terţilor
a berii, berii nefiltrate, berii fără alcool,
berii cu suc de fructe, berii cu conţinut
scăzut de alcool, cidrului fără alcool, apelor
minerale şi gazoase, inclusiv a sifonurilor,
altor băuturi nealcoolice, băuturilor pe bază
de fructe şi sucuri de fructe, siropurilor şi
altor preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidrului, vinurilor şi băuturilor spirtoase,
cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, în regim en-gros şi en-detail,
inclusiv în mediul online, prin Internet.

36. Servicii de plată automatizată, servicii
de administrare a plăţilor, servicii pentru
tranzacţii de plată cu cardul, servicii
de portofel electronic (servicii de plăţi),
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii
de plată, servicii de plată a facturilor
prin intermediul site-urilor de internet,
colectare de plăţi pentru produse şi servicii,
procesarea plăţilor pentru achiziţionarea
de produse şi servicii printr-o reţea de
comunicaţii electronice.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului
la o bază de date online, interactivă,
cu date şi informaţii referitoare la
produse comercializate în regim online şi
servicii asociate acestora, pentru facilitarea
vânzării de produse şi servicii, inclusiv prin
şi pentru terţi, prin intermediul unei reţele de
calculatoare.
39. Transport: servicii de ambalare,
depozitare, transport şi livrare de bunuri,
servicii de livrare de bunuri şi cadouri,
servicii de împachetare de bunuri, inclusiv
împachetare pentru cadouri, expedierea şi
livrarea de colete, ambalarea articolelor şi
servicii de curierat.
42. Furnizarea accesului temporar la
software online nedescărcabil pentru
comerţ electronic ce permite utilizatorilor
să coordoneze tranzacţii comerciale
electronice pe pieţe online în reţeaua de
calculatoare, elaborare şi dezvoltarea unor
aplicaţii software pentru comerţ electronic,
care permite utilizatorilor să coordoneze
tranzacţii comerciale electronice pe pieţele
online, într-o reţea mondială informatică.
43. Servicii de alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03937
(151) 14/06/2017
(732) MEDICOVER HOLDING

(CYPRUS) LIMITED, ARCH.
MAKARIOU III, 197, GALA
TOWER, FLAT/OFFICE 301,,
LIMASSOL, 3030, CIPRU

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

MEDICLUB
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.04

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

9. Carduri codificate, carduri de
loialitate codificate, carduri cadou
codificate, carduri de membru codificate,
aplicaţii software pentru calculator,
descarcabile (programe), apricaţii şi
software pentru dispozitive mobile
(programe), programe pentru calculator,
publicaţii electronice, publicaţii electronice,
descărcabile, suporturi electronice de date,
baze de date (electronice), dispozitive de
stocare a datelor, echipamente şi accesorii
(electrice şi mecanice) pentru prelucrarea
datelor, aparate pentru înregistrarea datelor
şi înregistratoare de date.
36. Emiterea de jetoane valorice pentru
scheme de stimulare, emiterea de jetoane

valorice ca parte a unei scheme de
membri pentru clienţi, oferirea de reduceri
pentru instituţiile participante în numele
terţilor prin utilizarea unui card de membru,
servicii referitoare la cardurile de reduceri,
administrarea planurilor de asigurare,
furnizarea de finanţare pentru servicii
de sănătate, planuri de economii pentru
servicii de sănătate, asigurare de sănătate,
asigurare medică subscrierea asigurărilor
medicale, subscrierea asigurărilor de
sănătate, servicii de management financiar
pentru instituţii medicale, strângere de
fonduri şi sponsorizări.
44. Servicii medicale, consultaţii medicale,
servicii de consultanţă în domeniul
sănătăţii, servicii medicale şi de sănătate,
consultanţă în domeniul nutriţiei, servicii
de consultanţă dietetică şi servicii de
dietetician, planificarea şi supravegherea
dietelor, planificarea şi supravegherea
dietelor pentru reducerea greutăţii,
furnizarea de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutriţie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03938
(151) 14/06/2017
(732) SC CAROLI BRANDS SRL, BD.

TIMIŞOARA NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, ET. 5, CORP
B, BIROU 5B01, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Naturissimo

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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18.  Intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale
acestora, maţe pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale,
29. Carne, peşte, cu excepţia tonului
conservat în ulei, fructe de mare, păsări,
vânat, extracte din carne, preparate din
carne şi mezeluri, inclusiv dar fără a
se limita la: salamuri, parizer, cabanos,
crenvurşti, cârnaţi, suncă, muschi afumat,
pate de ficat, ruladă, pastramă, şunculiţă,
costiţă afumată, pasta de conservă, pastă
de mici, hamburgeri, salam (krakauer),
mortadella, specialităţi din carne de vită,
porc sau pasăre, în stare refrigerată,
congelată, proaspată sau afumată, aspic,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, ouă şi produse din
ouă, produse din peşte preparate, cârnaţi
de peşte, extracte de peşte, extracte din
fructe de mare, melci, mâncăruri din peşte,
produse din fructe de mare, brânzeturi,
cascaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe şi
baze de supă, cu extracte din carne,
concentrate şi baze de mâncăruri din
carne de vită, porc sau pasăre, grăsimi
comestibile, uleiuri, unt, preparate pe bază
de carne, supe şi fierturi, aperitive pe
bază de carne, aperitive alimentare pe
bază de soia, aperitive pe bază de cartofi,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
cartofi, preparati, ciuperci, conservate sau
preparate, conserve şi murături, cârnaţi
vegetali, pastă de năut, pastă de vinete,
tahini (pastă de seminţe de susan), pate
vegetal, batoane alimentare pe baza de
nuci, batoane din tofu, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, boabe conservate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03939
(151) 14/06/2017
(732) BOLOCAN DAN ALBERTO,

STR. APUSULUI NR.83, BL.
M26, SC. 2, AP. 52, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
BALLET FITNESS

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03940
(151) 14/06/2017
(732) GOURMET ENTERTAINMENT

SRL , STR. CIREŞOAIA, NR.100,
CAMERA NR.1, ET.1, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040913

(540)

PORCHETTERIA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.03

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

30. Sandviciuri, sandviciuri cu carne,
plăcinte cu carne, sosuri pentru carne,
produse de patiserie din legume și carne.
43. Servicii de alimentație publică,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-
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o rulotă mobilă, servicii oferite de un
restaurant, restaurant cu autoservire,
servicii de restaurante fast-food, snack-bar,
servicii de catering de alimente și băuturi,
servicii de mâncare la pachet (takeaway).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03942
(151) 14/06/2017
(732) CONSTANTIN-CĂTĂLIN

MORARU, STR. CARAIMAN NR.
80, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PERLO

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


