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Cereri Mărci publicate în 22/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05905 15/09/2017 P.P. DISTRIBUTORS ROMÂNIA

S.R.L.
PPD Romania Photos Photiades
Group

2 M 2017 05906 15/09/2017 P.P. DISTRIBUTORS-ROMANIA
S.R.L.

3 M 2017 05940 15/09/2017 BRAVO STAR S.R.L. -E

4 M 2017 05941 15/09/2017 AHMED DAVID ALTUNCI MY LOVE TIME

5 M 2017 05942 15/09/2017 S.C. ATELIER 13 S.R.L. ATELIER 13

6 M 2017 05943 15/09/2017 S.C. BLACK HAWK SECURITY
S.R.L.

BLACK HAWK SECURITY

7 M 2017 05944 15/09/2017 CORNELIU-ANDREI GALL emauto.ro

8 M 2017 05945 15/09/2017 SC CASUAL COTTONE DSE
SRL

OZON33

9 M 2017 05946 15/09/2017 SC ROFIN SERVICES SRL rofin

10 M 2017 05947 15/09/2017 DAN-IONUŢ ANGHELUŞ Urban street food & bar

11 M 2017 05948 15/09/2017 ECO DESIGN S.R.L. GOGO do nuts!

12 M 2017 05949 15/09/2017 SC DACIA PLANT SRL ÎNGERAŞUL PUFY PUF

13 M 2017 05950 15/09/2017 DACIA PLANT SRL ÎNGERAŞUL PUFY PUF

14 M 2017 05951 15/09/2017 SC DACIA PLANT SRL ÎNGERAŞUL PUFY PUF

15 M 2017 05952 15/09/2017 SC LIN&EMA SRL APULUM

16 M 2017 05953 15/09/2017 MIHAI ROMAN MOTORA DIN APUSENI

17 M 2017 05954 15/09/2017 STEFAN - ALEXANDRU
KOPANYI

Alege din Prima! PRIMA
RESIDENCE

18 M 2017 05955 15/09/2017 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

CODUL FERICIRII

19 M 2017 05956 15/09/2017 SC SPEED ESCORT TEAM SRL SPEED ESCORT TEAM PAZA
SI PROTECTIE

20 M 2017 05957 15/09/2017 P&D SOLUTIONS TEAM SRL castyllo

21 M 2017 05958 15/09/2017 ZDROVIT ROMANIA SRL Pielirit

22 M 2017 05959 15/09/2017 Hurley Phantom C.V. phantom

23 M 2017 05960 15/09/2017 Hurley Phantom C.V. HURLEY

24 M 2017 05961 15/09/2017 PAN FOOD SRL ALUNITA

25 M 2017 05962 15/09/2017 NUTRICARE CLINICS S.R.L. NUTRICARE CLINICS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2017 05963 15/09/2017 DEVEO MEDIA SRL FRAM Ursul polar

27 M 2017 05964 15/09/2017 E-AUTOPARTS EUROPA SRL RapidAuto
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(210) M 2017 05905
(151) 15/09/2017
(732) P.P. DISTRIBUTORS ROMÂNIA

S.R.L., STR. ALEXANDRU
DONICI, NR.24, ET.II,III,IV, FĂRĂ
CAMERELE 41 ŞI 45, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020477, B,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ILIE CIMPOIERU,
ALEEA PLATANULUI NR. 1, BL.
A 32, SC. 1, AP. 21, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

(540)

PPD Romania Photos
Photiades Group

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.11; 26.02.07;
26.11.09

(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).
31. Produse agricole, horticole şi
forestiere, boabe şi seminţe crude şi
neprelucrate, fructe şi legume proaspete,

plante şi flori naturale, animale vii, alimente
pentru animale, malţ (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri (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 05906
(151) 15/09/2017
(732) P.P. DISTRIBUTORS-ROMANIA

S.R.L., STR. ALEXANDRU
DONICI NR. 24, ET. II. III. IV,
FĂRĂ CAM. 41 ŞI 45, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ILIE CIMPOIERU,
ALEEA PLATANULUI NR. 1, BL.
A 32, SC. 1, AP. 21, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.02.07;
26.11.09; 29.01.12

(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).
31. Produse agricole, horticole şi
forestiere, boabe şi seminţe crude şi
neprelucrate, fructe şi legume proaspete,
plante şi flori naturale, animale vii, alimente
pentru animale, malţ (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05940
(151) 15/09/2017
(732) BRAVO STAR S.R.L., STR.

ŞTIRBEI VODĂ NR. 68, PARTER,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

-E
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.21

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05941
(151) 15/09/2017
(732) AHMED DAVID ALTUNCI, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MY LOVE TIME

(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, pasta de dinţi,
deodorante de camera.
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, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunatorilor,
fungicide, erbicide, deodorante de camera.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05942
(151) 15/09/2017
(732) S.C. ATELIER 13 S.R.L., ŞOS

MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL.
P8, SC. 1, AP. 13, 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)

ATELIER 13
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.07.11

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

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 învătământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produsei incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, rachită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic (Solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
24. Tesături şi produse 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).
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).
40. Prelucrarea materialelor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05943
(151) 15/09/2017
(732) S.C. BLACK HAWK SECURITY

S.R.L., STR. AMFOREI NR. 13,
CAMERA 1, AP. 21, TIMIŞOARA,
ROMANIA

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

(540)

BLACK HAWK SECURITY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

25.01.19; 03.07.16; 03.07.01;
24.07.23

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05944
(151) 15/09/2017
(732) CORNELIU-ANDREI GALL, STR.

ING. CRISTIAN PASCAL NR. 12,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
emauto.ro

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

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).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05945
(151) 15/09/2017
(732) SC CASUAL COTTONE DSE

SRL, STR. VISEUL DE SUS NR.
33, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OZON33
(591) Culori revendicate:verde, albastru,

roz, galben, mov, portocaliu

(531) Clasificare Viena: 24.15.01;
25.01.19; 26.01.16

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05946
(151) 15/09/2017
(732) SC ROFIN SERVICES SRL,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
111-131, BL. 9, SC. D, ET. 7, AP.
107, SECTOR 1, , BUCUREŞTI ,
RO.BU, ROMANIA

(540)

rofin
(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
01.15.17; 27.05.01; 29.01.12

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05947
(151) 15/09/2017
(732) DAN-IONUŢ ANGHELUŞ, STR.

ZORILOR NR. 15, BL. G23, SC. A,
ET. 1, AP. 8, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Urban street food & bar
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09; 27.05.10

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
(vânzare).
39. Livrare la domiciliu (transport).
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05948
(151) 15/09/2017
(732) ECO DESIGN S.R.L., STR.

MIORIŢEI, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GOGO do nuts!
(591) Culori revendicate:maro, turcoaz,

portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena: 27.03.15;
29.01.15; 27.05.01; 08.01.15;
08.07.25

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05949
(151) 15/09/2017
(732) SC DACIA PLANT SRL , STR.

PRIMAVERII NR. 4, SEBES,
JUD. ALBA, SEBEŞ, 545800, AB,
ROMANIA

(540)

ÎNGERAŞUL PUFY PUF
(591) Culori revendicate:mov, roşu,

verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 02.05.03;
02.05.08; 02.05.23; 27.03.02;
05.01.02; 05.01.03; 05.05.11;
25.01.19

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătăţii
aparatului respirator şi cavităţii bucale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05950
(151) 15/09/2017
(732) DACIA PLANT SRL, BOD STR.

HARMANULUI, FN., BRAŞOV,
ROMANIA

(540)

ÎNGERAŞUL PUFY PUF
(591) Culori revendicate:mov, roşu,

galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 02.05.17;
02.05.02; 27.03.02; 05.01.02;
05.01.03; 05.05.21; 05.05.04;
25.01.19

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

5. Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătaţii
aparatului respirator şi cavităţii bucale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05951
(151) 15/09/2017
(732) SC DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI FN, JUDEŢUL
BRAŞOV, BOD, ROMANIA

(540)

ÎNGERAŞUL PUFY PUF
(591) Culori revendicate:mov, roşu, roz,

galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.03.02;
04.01.02; 04.01.03; 04.01.02;
04.01.03; 05.05.04; 05.05.21;
02.03.04; 02.03.23; 02.03.17;
02.03.23; 25.01.19

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

5. Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare detinate menţinerii sănătăţii
aparatului respirator şi cavităţii bucale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05952
(151) 15/09/2017
(732) SC LIN&EMA SRL, STR.

VALTORI NR. 1, JUDEŢUL ALBA,
ZLATINA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)

APULUM
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 24.01.09; 21.03.01;
26.01.18; 03.01.08; 03.01.16

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive, organizarea competiţiilor
sportive, antrenamente, activităţi sportive în
domeniul fotbalului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05953
(151) 15/09/2017
(732) MIHAI ROMAN MOTORA, STR.

REVOLUŢIEI NR. 1848, NR.
19, JUD. ALBA , CÂMPENI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)

DIN APUSENI
(591) Culori revendicate:verde, bej

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 07.01.09; 07.01.24;
06.01.04

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05954
(151) 15/09/2017
(732) STEFAN - ALEXANDRU

KOPANYI, STR. VAGO IOSIF
NR. 2, JUD. BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

Alege din Prima!
PRIMA RESIDENCE

(591) Culori revendicate:gri, verde
deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 07.01.24

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

36. Investiții imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, formare
de consorții imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, consultanță privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, furnizare de informații

privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea
și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul.
37. Construcții civile, construcții, consultații
pentru construcții, servicii de construcții,
reparații în construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de
construcții, construcții și demolări de clădiri,
construcții și reparații de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii
de construcții de clădiri, supraveghere
a lucrărilor de construcții, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, lucrări
de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, lucrări de
construcții de inginerie civilă, instalații
pentru telecomunicații, instalații de
telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații de încălzire centrală, întreținere
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, instalații de mașini pentru birou,
instalare de instalații pentru băi, instalare de
instalații de iluminat, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, instalare de aparatură
de bucătărie și instalații de spălătorie,
lucrări de instalații sanitare și instalare de
apă și de gaz, furnizare de informații online
privind construirea de clădiri

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05955
(151) 15/09/2017
(732) DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL S.A., BD-UL
MĂRĂŞTI NR. 65-67, ROMEXPO,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CODUL FERICIRII

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţificeşi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi de cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05956
(151) 15/09/2017
(732) SC SPEED ESCORT TEAM SRL,

STR. EDUARD CAUDELLA NR. 3,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

SPEED ESCORT TEAM
PAZA SI PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
roşu, alb, verde, maro, negru,
galben

(531) Clasificare Viena: 03.07.19;
03.07.01; 01.01.05; 26.01.18;
26.01.15; 29.01.15

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05957
(151) 15/09/2017
(732) P&D SOLUTIONS TEAM SRL,

INTRAREA RECONSTRUCŢIEI
NR. 10, BL. 29, SC. 7, ET. 1, AP.
272, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031726, ROMANIA

(540)

castyllo
(531) Clasificare Viena: 03.01.08;

03.01.16; 03.01.24; 26.01.15;
27.05.01; 03.01.06

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă demare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05958
(151) 15/09/2017
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL,

STR. SEVASTOPOL NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)
Pielirit

(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, pasta de dinţi
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
material de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunatorilor, fungicide, erbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05959
(151) 15/09/2017
(732) Hurley Phantom C.V.,

COLOSSEUM 1, 1213NL,
NETHERLANDS, HILVERSUM

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

(540)

phantom
(531) Clasificare Viena: 26.02.05;

27.05.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, și anume, tricouri,
pantaloni scurți de plimbare, pantaloni
scurți, pantaloni de trening, bluze de
trening, îmbrăcăminte de baie, costume
de baie, jachete, jachete fleece, cămăsi
și tricouri fleece, bluze de trening fleece,
costume impermeabile și costume de
neopren (wet suits), curele, blugi (jeans),
pantaloni largi (slacks), pantaloni, cămăși,
cămăși țesute, cămăși din tricot, topuri
(bluze), pantaloni (bottoms), topuri cu
spatele gol, bluze, maieuri (tank tops),
fuste, rochii, saronguri (îmbrăcăminte)
pulovere, cardigane, îmbrăcăminte de
plajă, îmbrăcăminte de noapte, lenjerie
de corp, pijamale, halate, jersee
(îmbrăcăminte), costume cu pantaloni
(pant suits), salopete (rompers), pantaloni
salopetă cu pieptar, haine tip parka,
costume de ski, pantaloni de ski,
îmbrăcăminte de ski și șosete, încălțăminte
și articole de acoperit capul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05960
(151) 15/09/2017
(732) Hurley Phantom C.V.,

COLOSSEUM 1, 1213NL,
NETHERLANDS, HILVERSUM

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

(540)
HURLEY

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

25. Îmbrăcăminte, și anume, tricouri,
pantaloni scurți de plimbare, pantaloni
scurți, pantaloni de trening, bluze de
trening, îmbrăcăminte de baie, costume
de baie, jachete, jachete fleece, cămăsi
și tricouri fleece, bluze de trening fleece,

costume impermeabile și costume de
neopren (wet suits), curele, blugi (jeans),
pantaloni largi (slacks), pantaloni, cămăși,
cămăși țesute, cămăși din tricot, topuri
(bluze), pantaloni (bottoms), topuri cu
spatele gol, bluze, maieuri (tank tops),
fuste, rochii, saronguri (îmbrăcăminte)
pulovere, cardigane, îmbrăcăminte de
plajă, îmbrăcăminte de noapte, lenjerie
de corp, pijamale, halate, jersee
(îmbrăcăminte), costume cu pantaloni
(pant suits), salopete (rompers), pantaloni
salopetă cu pieptar, haine tip parka,
costume de ski, pantaloni de ski,
îmbrăcăminte de ski și șosete, încălțăminte
și articole de acoperit capul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05961
(151) 15/09/2017
(732) PAN FOOD SRL, PARCUL

INDUSTRIAL P2, JUDEŢUL
SIBIU, ŞURA MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)
ALUNITA

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

30. Ciocolată de casă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05962
(151) 15/09/2017
(732) NUTRICARE CLINICS S.R.L.,

STR. ION BARBU NR. 11,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

NUTRICARE CLINICS
(591) Culori revendicate:verde, maro,

galben, portocaliu, roșu, roz, bleu,
gri

(531) Clasificare Viena: 05.01.16;
05.03.13; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.15

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05963
(151) 15/09/2017
(732) DEVEO MEDIA SRL, STR.

TRAIAN NR. 9, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

FRAM Ursul polar
(531) Clasificare Viena: 03.01.24;

03.01.28; 03.01.14; 03.01.16;
27.05.01

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

9. Filme cinematografice, film holografic,
programe de jocuri video, programe de
jocuri video descărcabile, programe pentru
jocuri pe computer, programe de jocuri
interactive multimedia, programe pentru
jocuri video interactive, aplicații mobile,
software de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare.
28. Jocuri electronice, jocuri de societate,
jocuri video individuale, jocuri de calculator
portabile, console de jocuri portabile, jocuri
electronice cu caracter educațional, jucării
mobile suspendate.
41. Divertisment prin filme, producția
filmelor cinematografice, producții de
film, altele decât filmele publicitare,
servicii de jocuri furnizate prin intermediul
comunicațiilor, pe calculatoare sau
telefoane mobile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05964
(151) 15/09/2017
(732) E-AUTOPARTS EUROPA

SRL, STR. COLONIE CÂMPUL
ALBINELOR NR. 21, JUDEŢUL
ARAD, ARAD, 310499, ROMANIA

(540)
RapidAuto

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


