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Cereri Mărci publicate în 21/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04113 14/09/2017 SC ILIES COLOR SRL SAN MARCO

2 M 2017 05900 14/09/2017 S.C. TOTAL SOFT S.A CHARISMA E PROCUREMENT

3 M 2017 05901 14/09/2017 S.C. TOTAL SOFT S.A CHARISMA ANALYZER

4 M 2017 05902 14/09/2017 S.C. TOTAL SOFT S.A CHARISMA ERP

5 M 2017 05903 14/09/2017 S.C. TOTAL SOFT S.A CHARISMA HCM

6 M 2017 05904 14/09/2017 S.C. TOTAL SOFT S.A CHARISMA MEDICAL

7 M 2017 05907 14/09/2017 S.C. GOTHAER ASIGURARI
REASIGURARI S.A.

InsoTRAVEL-Vacanta ramane
vacanta!

8 M 2017 05908 14/09/2017 GOTO FILM SRL Muzeul Intentiilor

9 M 2017 05909 14/09/2017 ALIN MUREŞAN-FLOREA ALIAT AUTO EXCELENTA

10 M 2017 05910 14/09/2017 S.C. GELOSIA ITALIAN ART
CREAM S.R.L.

GeloSia Italian Art Cream

11 M 2017 05911 14/09/2017 S.C. AUTO COMBO S.R.L. DECARBONIZARE MOTOR

12 M 2017 05912 14/09/2017 S.C. CHOCOLATIST S.R.L. Or' A by Aura Tobescu

13 M 2017 05913 14/09/2017 S.C. NEOPED MEDICA S.R.L. neoped

14 M 2017 05914 14/09/2017 RAFI INTERNATIONAL
GENERAL COMMERCE S.R.L

RAFI GROUP EQUIPMENT
FOR LIFE

15 M 2017 05915 14/09/2017 S.C. SKY ANGEL S.R.L. UNI Style

16 M 2017 05916 14/09/2017 S.C. INFORM MEDIA PRESS
S.R.L.

TIMIS ONLINE www.tion.ro

17 M 2017 05917 14/09/2017 S.C. INFORM MEDIA PRESS
S.R.L.

Supliment Rural Publi Tim

18 M 2017 05918 14/09/2017 S.C. INFORM MEDIA PRESS
S.R.L.

Publi Tim Plus

19 M 2017 05919 14/09/2017 IMMOCHAN IMOBILIARE S.R.L. Quartier Coresi

20 M 2017 05920 14/09/2017 S.C. INFORM MEDIA PRESS
S.R.L.

JURNAL BIHOREAN PLUS

21 M 2017 05921 14/09/2017 COSTEL-GABRIEL
ALEXANDRU

ASU

22 M 2017 05922 14/09/2017 MATEI-ȘTEFAN NEDEF EAT SOCIETY

23 M 2017 05923 14/09/2017 SC PLAST GALVAN IMPEX SRL PLAST GALVAN

24 M 2017 05924 14/09/2017 CONFIDENT SECURITY
GUARD SRL

CONFIDENT SECURITY
GUARD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05925 14/09/2017 ASOCIAŢIA PLANETA VERDE înVerde colectăm selectiv

împreună

26 M 2017 05926 14/09/2017 SC VAVIAN PHARMA SRL VITORAL

27 M 2017 05927 14/09/2017 SC TOTAL CHEMICALS
COMPANY SRL

WOP

28 M 2017 05928 14/09/2017 SC TOTAL CHEMICALS
COMPANY SRL

ALLube

29 M 2017 05929 14/09/2017 Magna International Inc. MAGNA

30 M 2017 05930 14/09/2017 Magna International Inc. MAGNA

31 M 2017 05931 14/09/2017 MAYEKAWA MFG. Co., Ltd. MYCOM

32 M 2017 05932 14/09/2017 PREMIUM PORK
INTERNATIONAL A/S

Growing in Romania

33 M 2017 05933 14/09/2017 SC ANTENA TV GROUP SA COOL SUNDAY NIGHTS

34 M 2017 05934 14/09/2017 AL RAWE TAHER NG Nile Glass Manufacturing
Glass Tableware

35 M 2017 05935 14/09/2017 SC CREO-MIXT SRL PONTICA RESIDENCE

36 M 2017 05936 14/09/2017 LENUŢA-SIMONA TUTUNARU HEBE by Simona Tutunaru
Beauty Salon & Spa

37 M 2017 05937 14/09/2017 TRIFĂUŢANU V. PETRU
CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL STOMATOLOGIC

HYPERMED BY HYPERDENT

38 M 2017 05938 14/09/2017 SC MIBAPO GROUP SRL SparKauf PRODUSE IMPORT
GERMANIA

39 M 2017 05939 14/09/2017 AMALIA-DOINA-CRISTINA
HOSSAIN

S G
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(210) M 2017 04113
(151) 14/09/2017
(732) SC ILIES COLOR SRL, STR.

CUZA VODĂ NR. 83, JUD.
GALAŢI, TECUCI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15,
BL. E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL
GALAŢI, GALATI, GL, ROMANIA

(540)

SAN MARCO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

03.01.24

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
35. Publicitate, conducerea şi
admnistrarea afacerilor, lucrări de birou.
Regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clientilor să le vadă
şi să le achizitioneze cât mai comod,
servicii asigurate de mazagazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice ( site-uri web sau emisiuni de
teleshoping ), servicii de import-export.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05900
(151) 14/09/2017
(732) S.C. TOTAL SOFT S.A, STR.

BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA 021, ET. 8. GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHARISMA E PROCUREMENT
(591) Culori revendicate:violet, albastru

deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Programe pentru calculator.
35. Publicitate, comercializare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor pentru calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05901
(151) 14/09/2017
(732) S.C. TOTAL SOFT S.A, STR.

BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA 021, ET. 8. GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHARISMA ANALYZER
(591) Culori revendicate:violet, albastru

deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Programe pentru calculator.
35. Publicitate, comercializare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05902
(151) 14/09/2017
(732) S.C. TOTAL SOFT S.A, STR.

BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA 021, ET. 8. GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHARISMA ERP
(591) Culori revendicate:violet, albastru

deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Programe pentru calculator.
35. Publicitate, comercializare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05903
(151) 14/09/2017
(732) S.C. TOTAL SOFT S.A, STR.

BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA 021, ET. 8. GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHARISMA HCM
(591) Culori revendicate:violet, albastru

deschis, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Programe pentru calculator.
35. Publicitate, comercializare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05904
(151) 14/09/2017
(732) S.C. TOTAL SOFT S.A, STR.

BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA 021, ET. 8. GLOBAL
CITY BUSINESS PARK,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHARISMA MEDICAL
(591) Culori revendicate:violet, albastru

desschis, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Programe pentru calculator.
35. Publicitate, comercializare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05907
(151) 14/09/2017
(732) S.C. GOTHAER ASIGURARI

REASIGURARI S.A., STR.
BARBU DELAVRANCEA NR.
6A, CORP A2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
InsoTRAVEL-Vacanta

ramane vacanta!
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05908
(151) 14/09/2017
(732) GOTO FILM SRL, BD-UL

UVERTURII NR. 89, BL. P16,
SC. 1, AP. 4, SECTORUL 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Muzeul Intentiilor

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
42. Design şi artă grafică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05909
(151) 14/09/2017
(732) ALIN MUREŞAN-FLOREA,

STR. CORNEŞTI NR. 1, TARGU
MUREŞ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ALIAT AUTO EXCELENTA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
autovehiculelor (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achizitioneze cât mai comod, prin
showroom, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenta sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, prezentare de servicii, pregătire
şi prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, organizare, coordonare
şi planificare târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, servicii
de publicitate, marketing şi promovare,
realizare de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, publicitate în aer liber, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile, conducerea
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şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, managementul afacerilor, informaţii
şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), analiza preţului, evaluari
ale afacerilor, recrutarea personalului,
lucrări de birou.
36. Consultanţă şi intermediere asigurări
auto, finanţare privind autovehiculele.
37. Servicii de service pentru repararea
şi întretinerea autovehiculelor, tinichigerie,
întretinere, service, reparare de motoare
şi electromotoare, informaţii legate de
reparaţii, reparare de piese de motoare,
montare (instalare) de piese pentru
autovehicule, curăţarea autovehiculelor,
lubrifierea vehiculelor, mentenanţa
şi repararea autovehiculelor, servicii
de instalare, lăcuirea autovehiculelor,
reconstruirea motoarelor uzate sau
parţial distruse, reşaparea pneurilor
şi anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparatie), tapisare, reparaţii de tapiserie,
emailare, construcţie şi montare de standuri
de prezentare, de scene şi de cabine.
39. Închirieri de autovehicule, servicii de
limuzine, servicii de transport, depozitare,
ambalare, împachetare, distribuire şi livrare
de piese auto, tractare.
40. Servicii de vopsire interior exterior
autovehicule, servicii de tuning pentru
automobile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05910
(151) 14/09/2017
(732) S.C. GELOSIA ITALIAN

ART CREAM S.R.L., ŞOS
CONSTANŢEI NR. 15, BL.
PY4, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GeloSia Italian Art Cream
(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 24.07.23;
02.09.01; 01.15.05; 27.05.09;
27.05.10

(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, 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/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05911
(151) 14/09/2017
(732) S.C. AUTO COMBO S.R.L., STR,

TÂRGU NEAMŢ NR. 10, BL.
TD23, SC. 4, ET. 4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DECARBONIZARE MOTOR
(591) Culori revendicate:alb, negru,

albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.04.18; 25.01.19;
18.01.23

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05912
(151) 14/09/2017
(732) S.C. CHOCOLATIST S.R.L.,

STR. GRIGORAS DINICU NR. 1,
AP. 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Or' A by Aura Tobescu
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 26.13.01

(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, 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).
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).
43. Restaurante şi cazare temporară
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05913
(151) 14/09/2017
(732) S.C. NEOPED MEDICA S.R.L.,

CALEA TIMIŞOAREI NR. 50, JUD
TIMIŞ, GIROC, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neoped
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.11; 02.09.19

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05914
(151) 14/09/2017
(732) RAFI INTERNATIONAL

GENERAL COMMERCE S.R.L,
STR. FOIŞORULUI NR. 9,
BL. F6C, SC. 1, PARTER AP.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)
RAFI GROUP

EQUIPMENT FOR LIFE
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
produse igienice pentru medicină, alimente
şi substanţe dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman
şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
material de sutură.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, referitore la produse
farmaceutice şi veterinare, produse igienice
pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
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dăunătoare, fungicide, ierbicide,aparate şi
instrumente chirurgicale, medicale, dentare
şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, material de sutură.
37. Instalarea, mentenanţă, asamblarea
şi întreţinerea, sterilizarea instrumentelor
chirurgicale şi a altor instrumente medicale,
a aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membrelor,
ochilor şi dinţilor artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sudură.
44. Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05915
(151) 14/09/2017
(732) S.C. SKY ANGEL S.R.L., BD-UL

BRAŞOVULUI NR. 127, JUDEŢUL
BRAŞOV, SĂCELE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

UNI Style
(591) Culori revendicate:roşu, argintiu,

gri, vişiniu

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.01; 25.01.10; 01.15.15;
05.03.13; 05.13.25

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

18. Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase,
piei de animale, geamantane şi valize,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de
şelarie, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
24. Tesături şi înlocuitori de textile
neincluse în alte clase, cuverturi de pat şi
feţe de masă, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcaminte 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,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05916
(151) 14/09/2017
(732) S.C. INFORM MEDIA PRESS

S.R.L., BULEVARDUL DACIA NR.
34, PARTER, ÎNCĂPEREA 5, BL.
U55, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

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

(540)

TIMIS ONLINE www.tion.ro
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 25.01.19

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, publicitate în reviste,
brosuri şi ziare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare,
servicii de publicitate şi reclamă, servicii de
editare texte,
prelucrarea datelor, marketing, sondaje de
opinie, lucrări de birou, abonamente la ziare
şi ziare electronice, precum şi prezentarea
on-line a acestora prin intermediul unui site
web specializat.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, jocuri şi

concursuri, servicii de publicare şi publicare
on-line, editare de publicaţii, servicii de
programare a ştirilor în vederea transmiterii
prin internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05917
(151) 14/09/2017
(732) S.C. INFORM MEDIA PRESS

S.R.L., BULEVARDUL DACIA,
NR. 34, PARTER, ÎNCĂPEREA
NR. 5, BLOC U55, JUD. BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

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

(540)

Supliment Rural Publi Tim
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.04.18; 25.01.19

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

16. Cotidian (tipărituri), hîrtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, afişe (tipărite),
papetărie, publicaţii periodice (tipărituri),
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, administraţie
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comercială, intocmire de texte publicitare
comerciale, servicii de editare de texte
publicitare, redactare de texte publicitare,
publicare de texte publcitare.
39. Difuzare (livrare) presă.
40. Servicii de tipărire.
41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de texte.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05918
(151) 14/09/2017
(732) S.C. INFORM MEDIA PRESS

S.R.L., BULEVARDUL DACIA NR.
34, PARTER, ÎNCĂPEREA 5, BL.
U55, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

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

(540)

Publi Tim Plus
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 29.01.12

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

16. Cotidian (tipărituri), hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, afişe (tipărite),

papetărie, publicaţii periodice (tipărituri),
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou., administraţie
comercială, întocmire de texte publicitare
comerciale, servicii de editare de texte
publicitare, redactare de texte publicitare,
publicare de texte publicitare.
39. Difuzare (livrare) presă.
40. Servicii de tipărire.
41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de texte.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05919
(151) 14/09/2017
(732) IMMOCHAN IMOBILIARE

S.R.L., STR. BRAȘOV NR. 25,
CLĂDIREA DE BIROURI, ET. 5,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061444,
ROMANIA

(540)
Quartier Coresi

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05920
(151) 14/09/2017
(732) S.C. INFORM MEDIA PRESS

S.R.L., BULEVARDUL DACIA NR.
34, PARTER, ÎNCĂPEREA 5, BL.
U55, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

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

(540)

JURNAL BIHOREAN PLUS
(591) Culori revendicate:roșu, albastru,

alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

16. Cotidian (tipărituri), hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, afişe (tipărite),
papetărie, publicaţii periodice (tipărituri),
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou., administraţie
comercială, întocmire de texte publicitare
comerciale, servicii de editare de texte
publicitare, redactare de texte publicitare,
publicare de texte publicitare.
39. Difuzare (livrare) presă.
40. Servicii de tipărire.

41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de texte.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05921
(151) 14/09/2017
(732) COSTEL-GABRIEL

ALEXANDRU, STR. TIGLINA NR.
25, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASU

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05922
(151) 14/09/2017
(732) MATEI-ȘTEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41 A, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EAT SOCIETY
(591) Culori revendicate:negru, alb,

verde

(531) Clasificare Viena: 24.17.02;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.05;
29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05923
(151) 14/09/2017
(732) SC PLAST GALVAN IMPEX

SRL, ALEEA SOLDAT NICOLAE
BARBU NR. 2, BL. 16, SC.
1, ET. 3, AP. 15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PLAST GALVAN

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

7. Separatoare de grăsimi şi hidrocarburi.
11. Fose septice ecologice, instalaţii de
purificare a apei, rezervoare de apă, nu din
metal.
20. Rezervoare (recipiente) nemetalice
pentru stocarea lichidelor alimentare şi
nealimentare, butoaie pentru stocarea
vinului, nu din metal, cisterne (rezervoare)
de stocare a vinului, nu din metal.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate în clasele 7, 11, 20
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05924
(151) 14/09/2017
(732) CONFIDENT SECURITY GUARD

SRL, B-DUL GĂRII NR. 4-6,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu
Feraru, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI

(540)
CONFIDENT

SECURITY GUARD
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05925
(151) 14/09/2017
(732) ASOCIAŢIA PLANETA VERDE,

STR. POPA TATU NR. 22, BL.
B, PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

înVerde colectăm
selectiv împreună

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2266C, 2287C)

(531) Clasificare Viena: 24.15.03;
24.15.13; 27.05.01; 29.01.03

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

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 hardware şi software de
calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05926
(151) 14/09/2017
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BDUL. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VITORAL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
produse igienice pentru medicină,
substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
material de sutură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05927
(151) 14/09/2017
(732) SC TOTAL CHEMICALS

COMPANY SRL, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 16, BL. L4,
SC. C, ET. 6, AP. 101, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
WOP

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05928
(151) 14/09/2017
(732) SC TOTAL CHEMICALS

COMPANY SRL, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 16, BL. L4,
SC. C, ET. 6, AP. 101, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ALLube

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05929
(151) 14/09/2017
(732) Magna International Inc., 337

MAGNA DRIVE, AURORA, L4G
7K1, ONTARIO, CANADA

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, RO.BU, ROMANIA

(540)

MAGNA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

02.01.23; 26.07.25; 26.11.08

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

7. Instrumente (maşini) pentru fabricarea
de piese, componente şi ansambluri pentru
automobile.
12. Piese auto, componente şi ansambluri.
40. Fabricare de piese, componente şi
ansambluri pentru automobile, fabricare
de instrumente pentru producţia de
piese, componente şi ansambluri pentru
automobile.
42. Proiectarea şi construcţia tehnică de
piese, componente şi ansambluri pentru
automobile, proiectarea şi construcţie
tehnică de instrumente pentru producţia de
piese, componente şi ansambluri pentru
automobile, cercetare şi dezvoltare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05930
(151) 14/09/2017
(732) Magna International Inc., 337

MAGNA DRIVE, AURORA, L4G
7K1, ONTARIO, CANADA

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, RO.BU, ROMANIA

(540)
MAGNA

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

7. Instrumente (maşini) pentru fabricarea
de piese, componente şi ansambluri pentru
automobile.
12. Piese auto, componente şi ansambluri.
40. Fabricare de piese, componente şi
ansambluri pentru automobile, fabricare
de instrumente pentru producţia de
piese, componente şi ansambluri pentru
automobile.
42. Proiectarea şi construcţia tehnică de
piese, componente şi ansambluri pentru
automobile, proiectarea şi construcţie
tehnică de instrumente pentru producţia de
piese, componente şi ansambluri pentru
automobile, cercetare şi dezvoltare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05931
(151) 14/09/2017
(732) MAYEKAWA MFG. Co., Ltd.,

14-15, BOTAN 3-CHROME,
KOTO-KU,, TOKYO, 135-8482,
JAPONIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MYCOM
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

7. Compresoare, maşini şi aparate de
procesare alimente şi băuturi (de uz
industrial).
11. Aparate de climatizare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05932
(151) 14/09/2017
(732) PREMIUM PORK

INTERNATIONAL A/
S, DANNEVIRKEVEJ
6,, FREDERICIA, 7000,
DANEMARCA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT
SRL, BD. LIBERTĂŢII NR. 12,
BLOC 113, SC. 2, ET. 3, AP. 28,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

(540)

Growing in Romania
(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 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, 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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05933
(151) 14/09/2017
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

BD. FICUSULUI NR. 44 A,
ET. 4 A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
COOL SUNDAY NIGHTS

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de
birou, materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, baze de date, organizare
de târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de
programe radio şi/sau TV (programe şi
generice radio şi/sau TV), consultanţă
în domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, filmare,
organizarea de târguri şi expoziţii în scop
educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor
de calculator, crearea, întreţinerea şi
găzduirea de pagini şi site-uri web,
furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05934
(151) 14/09/2017
(732) AL RAWE TAHER, STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

NG Nile Glass Manufacturing
Glass Tableware

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.08; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.21

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată,
sticlărie, porţelan şi faianţă.
35. Publicitate, conducerea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de import -export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor solicitate în
clasa 21 (cu exceptia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05935
(151) 14/09/2017
(732) SC CREO-MIXT SRL, STR. D23

NR. 2-4, JUDEŢUL CONSTANŢA,
NĂVODARI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. 3, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021453

(540)
PONTICA RESIDENCE

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

36. Afaceri imobiliare, agenţii imobiliare,
managementul apartamentelor de locuit,
închiriere apartamente, servicii de finanţare
pentru proiecte de construcţii, asigurări
imobiliare, servicii de evaluare financiară
pentru imobile, management financiar,
închiriere de birouri, închiriere de imobile
- locuinţe, servicii ale agenţiilor imobiliare,
management imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii
de curăţenie a clădirilor, servicii de
informaţii şi consultanţă cu privire
la construcţii, servicii de închiriere
a utilajelor de construcţii, închiriere
echipament de construcţii, servicii de
curăţătorie îmbrăcăminte şi lenjerie de
pat, închiriere aparate de curăţenie,
supervizarea construcţiilor de clădiri,
curăţire exterioară a clădirilor, servicii de
demolare construcţii, servicii de instalare şi
reparaţie a lifturilor şi a reţelelor electrice,
servicii de instalare şi întreţinere aparate
aer condiţionat/încălzire şi frigorifice,
servicii de întreţinere şi restaurare
mobilier, servicii de deratizare, altele
decât cele pentru agricultură, silvicultură,
acvacultură sau forestiere, servicii de
întreţinere a piscinelor, spălătorii auto, staţii
de alimentare şi reparaţii autovehicule,
exterminarea paraziţilor, altele decât cele
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pentru agricultură, silvicultură, acvacultură
sau forestiere, servicii de întreţinere şi
reparaţii locuinţe şi birouri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05936
(151) 14/09/2017
(732) LENUŢA-SIMONA TUTUNARU,

NR. 401, COMUNA BAHNA,
JUDEŢUL NEAMŢ, SAT BAHNA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

HEBE by Simona Tutunaru
Beauty Salon & Spa

(531) Clasificare Viena: 02.03.01;
02.03.23; 27.05.01; 27.05.08;
26.04.18

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

44. Servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare, servicii de tratamente
de înfrumuseţare, saloane de frumuseţe,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, saloane de bronzare, servicii de
consultanţă cu privire la tratamentele de
înfrumuseţare, servicii de epilare, servicii
de cosmetică, tratament cosmetic, masaj,
saloane de tatuaj, furnizare de informaţii
în materie de frumuseţe, servicii de
consultanţă cu privire
la îngrijirea pielii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05937
(151) 14/09/2017
(732) TRIFĂUŢANU V. PETRU

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
STOMATOLOGIC, BD.
DOROBANŢILOR NR. 13, BL.
A12, SC. 3, PARTER, AP. 41,
JUDEŢUL BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

HYPERMED BY HYPERDENT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi frumuseţe pentru oameni, servicii ale
clinicilor medicale, servicii de asistenţă
medicală, îngrijire medicală, servicii de
asistenţă medicală oferite de o clinică
dentară, servicii stomatologice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05938
(151) 14/09/2017
(732) SC MIBAPO GROUP SRL, STR.

PARC TINERETULUI NR. 4, BL. 4,
AP. 3, SIBIU, ROMANIA

(540)

SparKauf PRODUSE
IMPORT GERMANIA

(591) Culori revendicate:albastru,
galben, roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 18.01.19; 19.03.03

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

35. Publicitate, publicitate comercială.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05939
(151) 14/09/2017
(732) AMALIA-DOINA-CRISTINA

HOSSAIN, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 12, BL. D53,
SC. D, ET. 2, AP. 15, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

(540)

S G
(531) Clasificare Viena: 26.11.13;

26.11.12; 24.17.08

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

24. Prosoape, prosoape de faţă din
material textil, prosoape de baie, prosoape
de mâini, prosoape din frotir, prosoape
pentru copii, prosoape pentru faţă din
material textil, prosoape de plajă, prosoape
pentru golf, prosoape de bucătărie,
prosoape mari de baie, prosoape pentru
şters sticla, prosoape din materiale textile,
prosoape de uscat vesela, prosoape
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de sters paharele, prosoape mici de
toaletă, prosoape (textile) pentru plajă,
prosoape de bucătărie (materiale textile),
prosoape (textile) pentru copii mici,
prosoape din bumbac japonez (tenugui),
prosoape pentru faţă din materiale textile,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluşi, lenjerie de casă, respectiv
prosoape de faţă, prosoape din materiale
textile vândute la pachet, prosoape
de mâini confecţionate din materiale
textile, materiale textile pentru utilizare în
fabricarea prosoapelor, materiale textile la
bucată pentru confecţionarea prosoapelor,
prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de
toaletă, prosoape din material textil cu
logo-uri ale echipelor de fotbal american,
ţesături matlasate (lenjerii), lenjerii din
frotir, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii
de pat cu volane, materiale textile pentru
confecţionarea lenjeriilor, huse (lenjerii) şi
pături pentru pat, lenjerii de pat din material
textil neţesut, lenjerii de pat şi feţe de mese,
huse pentru perne, materiale ţesute pentru
perne, feţe decorative pentru perne, ţesături
matlasate (huse pentru perne şi saltele),
feţe de masă, muşama (feţe de masă), feţe
de masă de damasc, feţe de masă din
plastic, feţe de masă din materiale textile,
feţe de masă, din alte materiale decat
hârtie, feţe de masă din materiale textile de
unică folosinţă, cuverturi, cuverturi tricotate,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat,
cuverturi pentru canapea, cuverturi din
eponj, cuverturi de masă, cuverturi pentru
picioare, cuverturi de pat, cuverturi din
frotir, cuverturi pentru paturi, cuverturi
pentru pătuţuri, cuverturi pentru canapele,
cuverturi din materiale textile, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu
puf, cuverturi umplute cu pene, cuverturi
de pat (pături), cuverturi de pat matlasate,
huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi
pentru saltele japoneze, cuverturi de pat

căptuşite, cuverturi matlasate pentru paturi,
cuverturi cu falduri pentru paturi, cuverturi
de pat cu volane, cuverturi pentru paturi
pentru copii, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), pleduri si cuverturi de pat, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre
sintetice, cuverturi umplute cu materiale
de umplutură sintetice, cuverturi pentru pat
(pături) confecţionate din bumbac, pânze
pentru confecţionarea cuverturilor, articole
textile la bucată pentru confecţionarea
cuverturilor de pat, ţesături din bumbac,
ţesături tricotate din fire de bumbac,
produse textile la bucată din bumbac,
ţesături mixte pe bază de bumbac, ţesături
din amestec de lână şi bumbac, ţesături din
amestec de bumbac şi cânepă, ţesături din
amestec de mătase şi bumbac, materiale
textile din bumbac, altele decât cele pentru
izolare, muselină (ţesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele), draperii
textile, fanioane textile, lambrechine textile,
etichete textile, materiale textile, bannere
textile, tapiserii textile, şervete textile,
textile căptuşite, fetru (materiale textile),
textile pentru perete, materiale textile
căptuşite, materiale compozite textile,
etichete adezive (textile), materiale textile
cauciucate, materiale textile impermeabile,
articole neţesute (textile), frotir (materiale
textile), baldachine (draperii textile),
ornamente murale (textile), ţesături întărite
(textile), articole textile neţesute, pânzeturi
(materiale textile), materiale textile ignifuge,
etichete textile imprimate, textile din
vâscoză, etichete din material textil, batiste
din material textil, mileuri din material textil,
materiale textile pentru mobilier, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate
în producţie, perdele din materiale textile,
fanioane din materiale textile, materiale
textile pentru confecţionarea articolelor
textile de menaj, textile permeabile la
vapori, suluri de materiale textile, materiale
textile (articole textile sub formă de sul),
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materiale textile din alfa, huse textile
pentru plapume, materiale textile din
poliester, materiale textile pentru cămăşi,
materiale textile pentru încălţăminte,
drapele si fanioane textile, materiale
textile pentru lenjerie, traverse textile
pentru mese, căptuşeli textile în produse,
absorbante din materiale textile, căptuşeli
textile pentru îmbrăcăminte, materiale
pentru fagure (textile), articole textile
imprimate individuale, materiale textile
pentru dormitor, materiale textile pentru
costume, materiale textile pentru perdele,
tapet din materiale textile, materiale
textile pentru demachiere, lambrechine
textile pentru draperii, materiale textile
ţesute căptuşite, batiste din materiale
textile, materiale textile pentru tapiţerii,
materiale textile la bucată, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru casă,
materiale textile reprezentând piese textile
utilizate la broderii, materiale textile ca
piese textile pentru utilizare la peticire,
materiale textile ca piese textile pentru
utilizare la tapiserie, perdele scurte
din material textil, insigne fabricate din
material textil, materiale textile (produse
din material textil) din fibră de carbon,
etichete textile pentru marcarea confecţiilor,
textile utilizate pentru căptuşala hainelor,
materiale textile pentru confecţionarea
portofelelor, materiale textile confecţionate
din satin, etichete autoadezive din materiale
textile, materiale textile neţesute, din
polipropilenă, materiale textile ţesute pentru
aşternuturi, materiale textile confecţionate
din flanel, materiale textile elastice pentru
îmbrăcăminte, materiale textile pentru
confecţionarea păturilor, materiale textile
neţesute pentru întărire, materiale textile
pentru fabricarea corturilor, materiale textile
impregnate cu răşină, articole textile
sintetice la bucată, site (ţesături din
fire textile), materiale textile neţesute
pentru aşternuturi, materiale textile întărite
cu plastic, huse textile neadaptate

pentru mobilier, produse din material
textil la bucată, produse de filtrare
din material textil, materiale textile care
conţin fibre anorganice, etichete (textile)
folosite la identificarea ţesăturilor, materiale
textile folosite la fabricarea aşternuturilor,
individualuri de masă din material textil,
perdele mici confecţionate din materiale
textile, dubluri din materiale textile la
bucată, materiale textile ţesute cu ochiuri
mici, plăci de perete din materiale textile,
spătare scaun (articole din materiale
textile), produse textile de tartan la bucată,
şerveţele pentru faţă din materiale textile,
propoape pentru faţă (din materiale textile),
şerveţele de toaletă din materiale textile,
materiale textile folosite la fabricarea
încălţămintei, învelitori din materiale textile
pentru mobile, huse din materiale textile
pentru closete, materiale textile folosite
pentru fabricarea jaluzelelor, materiale
textile folosite la fabricarea mobilierului,
materiale textile confecţionate din materiale
sintetice, materiale textile neţesute din
fibre naturale, feţe de masă din materiale
textile, materiale textile tratate rezistente
la foc, materiale textile neţesute din
fibre sintetice, decoraţiuni pentru pereţi
din materiale textile, materiale textile şi
înlocuitori pentru acestea, materiale textile
utilizate pentru confecţionarea umbrelelor,
materiale textile folosite în fabricarea
păturilor, materiale textile utilizate la
confecţionarea genţilor, şervete de masă
din materiale textile, pânzeturi de masă
din materiale textile, materiale textile
pentru steaguri şi banderole, volane
pentru pat din materiale textile, materiale
pentru perdele ca articole textile, produse
textile pentru bucătărie şi masă, huse
textile pentru cămăşi de noapte, articole
de menaj din materiale textile, etichete
(textile) folosite la marcarea ţesăturilor,
materiale textile pentru producţia de
îmbrăcăminte, materiale textile din fibre
sintetice ca articole textile sub formă
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de bucată întreagă, materiale textile
folosite la demachiere (textile), altele decat
cele impregnate cu produse cosmetice,
batiste care sunt bucăţi din material
textil, textile cu model pentru utilizare
la brodare, materiale textile la bucată
pentru producţia confecţiilor, materiale
textile la bucată pentru confecţionarea
îmbrăcăminţii, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, etichete textile pentru
identificarea articolelor de îmbrăcăminte,
materiale textile care imită piei de
animale, materiale textile la bucată pentru
confecţionarea cizmelor, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereţi,
materiale textile căptuşite folosite la
fabricarea geamantanelor, articole de
menaj textile (lenjerie de masă), materiale
textile confecţionate din pânză de in,
materiale textile pentru confecţionarea
mobilierului de grădină, materiale textile
utilizate ca acoperiri pentru ferestre,
materiale textile folosite la fabricarea
îmbrăcăminţii sportive, articole din
materiale textile impermeabile la bucată,
materiale textile, etanşe la gaze, pentru
aerostate, textile din material plastic
permeabile la vapori, materiale textile
pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor,
materiale textile pentru confecţionarea
articolelor de îmbrăcăminte, materiale
textile la bucată pentru confecţionarea
draperiilor, perdele şi draperii confecţionate
din materiale textile, materiale din burete
(produse textile la bucată), produse
din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, huse de masă din materiale
textile neţesute, materiale adezive sub
formă de autocolante (textile), perdele de
duş din materiale textile ignifuge, produse
din materiale textile de uz casnic, materiale
textile folosite la demachiere (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de
toaletă, materiale textile cu motive pentru
a fi brodate, materiale textile folosite
la fabricarea tălpilor de încălţăminte,

materiale textile folosite la fabricarea
căptuşelilor de încălţăminte, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
materiale textile folosite pentru fabricarea
pânzelor pentru vapoare, materiale textile
utilizate pentru confecţionarea huselor
pentru scaune, huse acoperitoare realizate
din materiale textile pentru mobilier, carpete
lucrate manual din materiale textile pentru
pereţi, serveţele de toaletă pentru faţă (din
materiale textile), materiale textile folosite
în fabricarea articolelor pentru pat, etichete
din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, etichete din materiale textile pentru
prindere pe haine, materiale textile neţesute
confecţionate în principal din hârtie,
materiale textile neţesute pentru utilizare
ca dubluri interioare, etichete din materiale
textile pentru coduri de bare, chenare
decorative (articole din materiale textile
pentru pereţi), textile impermeabile pentru
apă dar permeabile pentru umezeală,
materiale textile folosite la fabricarea
branţurilor de încălţăminte, materiale textile
utilizate pentru fabricarea absorbantelor
pentru incontinenţă, materiale textile la
bucată folosite pentru confecţionarea
pantofilor, materiale textile la bucată
pentru scopuri de mobilare, articole textile
de menaj confecţionate din materiale
neţesute, steguleţe textile utilizate pentru
marcarea locurilor la masă, materiale
textile pentru confecţionarea de articole de
îmbrăcăminte, materiale textile la bucată
pentru fabricarea mobilierului tapiţat, huse
textile şi din plastic pentru mobile
(nemontate), materiale care înlocuiesc
textilele, confecţionate din materiale
sintetice, lenjerie de pat de unică folosinţă
din material textil, materiale textile folosite
la fabricarea articolelor pentru acoperirea
pereţilor, ţesături pentru mobilier sub
formă de articole textile individuale,
huse din materiale textile pentru capacul
vasului de toaletă, drapaj sub formă de
draperii confecţionate din materiale textile,
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materiale textile folosite pentru fabricarea
de feţe de pernă, materiale textile pentru
confecţionarea hainelor de stradă pentru
bărbaţi, materiale textile căptuşite folosite
la fabricarea articolelor din piele, materiale
textile pentru baie (cu exceptia articolelor
de îmbrăcăminte), articole transpirabile
confecţionate din materiale textile fixate cu
cauciuc, articole textile la bucată pentru
confecţionarea feţelor de pernă, materiale
textile pentru fabricarea dispozitivelor de
protecţie împotriva soarelui, materiale
textile pentru fabricarea obiectelor şi
accesoriilor de mobilier, materiale textile
pentru confecţionarea hainelor de stradă
pentru femei, materiale textile utilizate
drept căptuşeală pentru articole de
îmbrăcăminte, materiale textile stratificate
cu material plastic, utilizate în agricultură,
materiale textile din lână, cu excepţia
celor pentru izolare, materiale textile din
mătase, cu exceptia celor pentru izolare,
şerveţele demachiante (textile) altele decât
cele impregnate cu cosmetice, şerveţele
(textile) demachiante altele decât cele
impregnate cu cosmetice, materiale textile
din nailon, cu excepţia celor pentru izolare,
materiale textile din poliester, cu excepţia
celor pentru izolare, huse textile detaşabile
pentru aparate electronice (neadaptate
şi neajustate), huse din materiale textile
şi plastice pentru mobilier (nemontate),
materiale textile din in, cu excepţia
celor pentru izolare, perdele de duş
din materiale textile sau din materiale
plastice, perdele şi perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, materiale
textile căptuşite folosite la fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte impermeabile,
materiale textile la bucată folosite
pentru confecţionarea îmbrăcăminţii de
protecţie, materiale textile vândute
la set pentru fabricarea monştrilor
de jucărie, materiale textile ţesute
cu proprietăţi de protecţie împotriva
razelor electromagnetice, materiale textile

neţesute sub formă de semifabricate
utilizate în fabricare, materiale textile
neţesute sub formă de căptuşeli utilizate
în fabricare, materiale textile sub formă
de elemente şi accesorii pentru ferestre,
articole individuale confecţionate din
materiale textile lipite de materiale
cauciucate, materiale textile din fibre
ceramice, cu excepţia celor pentru izolare,
materiale textile din fibre naturale, cu
excepţia celor pentru izolare, materiale
textile din fibre sintetice (cu excepţia
celor pentru izolare), materiale textile din
fibre anorganice, cu excepţia celor pentru
izolare, articole transpirabile confecţionate
din materiale textile fixate cu materiale
plastice, articole individuale confecţionate
din materiale textile lipite de materiale
plastice, materiale textile din fibră de
carbon, cu excepţia celor pentru izolare,
materiale textile pentru spălarea corpului
(altele decat cele de uz medical),
materiale textile confecţionate din fibre
acrilice, cu excepţia celor pentru izolare,
articole din materiale textile pentru şaluri
şi eşarfe (yashmagh) pentru acoperirea
capului, materiale textile de uscare pentru
utilizare în industria de fabricare a
hârtiei, huse pentru capace de toaletă
(realizate din materiale textile naturale sau
sintetice), materiale textile ţesute pentru
spălarea corpului (altele decât cele de
uz medical), materiale textile neţesute
pentru spălarea corpului (altele decât
cele de uz medical), materiale textile la
bucată (acoperite cu poliuretan) pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, materiale textile din fibre
obţinute prin procedee chimice, cu excepţia
celor pentru izolare, materiale textile din
fibre sintetice şi fibre naturale, cu exceptia
celor pentru izolare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04516
(151) 28/01/2016
(732) BASF SE, CARL-BOSCH-STR.

38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN,
67056, GERMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
B, ROMANIA

(540)
IMPERIS

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

1. Produse/preparate chimice pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură,
în special produse/preparate pentru
întărirea plantelor, produse/preparate
chimice şi/sau biologice pentru combaterea
stresului la plante, produse/preparate
de reglarea creşterii plantelor, produse/
preparate pentru tratarea seminţelor,
produse/preparate de umidificare (wetting
preparations), substanţe chimice naturale
sau sintetice pentru a spori atracţia sexuală
sau pentru a deruta insectele. '
5. Preparate/produse pentru distrugerea
şi combaterea animalelor dăunătoare,
insecticide, fungicide, ierbicide, pesticide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖




