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Cerere Mărci publicate în 23.03.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00597 16/03/2017 DEAC MIHAI RUVER

2 M 2017 01245 16/03/2017 S.C. AVANGARDE MOBEX S.R.L. AVANGARDE mobex

3 M 2017 01739 16/03/2017 Ciuca Amelia Alisa Salon Alisa

4 M 2017 01740 16/03/2017 S.C. AGRINOVA S.R.L. BIO FISH

5 M 2017 01741 16/03/2017 ELECTRONIC DESIGN &
CONSULTING GROUP S.R.L

ELECTRONIC DESIGN &
CONSULTING GROUP

6 M 2017 01742 16/03/2017 BĂIANU Bogdan-Dumitru NEVERWAS FESTIVAL

7 M 2017 01743 16/03/2017 COZMA RADU ARCI

8 M 2017 01744 16/03/2017 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. TE SCAPĂ DE AUCI!

9 M 2017 01745 16/03/2017 BESAC VALENTIN TIN TAXI

10 M 2017 01747 16/03/2017 Sorin Mihai Neagu Tatuette

11 M 2017 01748 16/03/2017 VERTICAL HORIYONS S.R.L. PERLORO

12 M 2017 01749 16/03/2017 S.C. BETTER H & A S.R.L. UNU IMOBILIARE

13 M 2017 01750 16/03/2017 IANA CRISTIAN PAVEL CUM EVALUEZ O AFACERE

14 M 2017 01751 16/03/2017 IANA CRISTIAN PAVEL CUM CUMPAR O AFACERE

15 M 2017 01752 16/03/2017 IANA CRISTIAN PAVEL CUM VAND O AFACERE

16 M 2017 01753 16/03/2017 IANA CRISTIAN PAVEL BURSA AFACERILOR

17 M 2017 01754 16/03/2017 IANA CRISTIAN PAVEL WWW.BURSAAFACERILOR.RO

18 M 2017 01755 16/03/2017 IANA CRISTIAN PAVEL PIATA AFACERILOR
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2

19 M 2017 01756 16/03/2017 S.C. ALEVIA S.R.L. DODINO

20 M 2017 01757 16/03/2017 S.C. ALL4VENTILATION S.R.L. ALL4VENTILATION

21 M 2017 01758 16/03/2017 S.C. CEBIS INTERNATIONAL
S.R.L.

REHYDROL

22 M 2017 01759 16/03/2017 S.C. CEBIS INTERNATIONAL
S.R.L.

ENTEROFORT

23 M 2017 01760 16/03/2017 DIACONU MARIA STUDIS

24 M 2017 01761 16/03/2017 S.C. CEBIS INTERNATIONAL
S.R.L.

ENTEROBABY

25 M 2017 01762 16/03/2017 IONESCU MARIA CRISTINA REGINA by Cristina Spătar

26 M 2017 01763 16/03/2017 S.C. TONIS TRADE S.R.L. 5060 GRAI

27 M 2017 01764 16/03/2017 S.C. AUTOSTYLE24
AUTOMOTIVE S.R.L.

AUTOSTYLE 24

28 M 2017 01765 16/03/2017 S.C. TONIS TRADE S.R.L. 5060 ECAI

29 M 2017 01769 16/03/2017 S.C. JIAXUAN S.R.L. HAPPY SHOPPING

30 M 2017 01770 16/03/2017 S.C. TONIS TRADE S.R.L. 5060 A

31 M 2017 01771 16/03/2017 S.C. TONIS TRADE S.R.L. 6060 GRAI

32 M 2017 01772 16/03/2017 UŢĂ AURELIU-BOGDAN CASUAL BAND ALL TIME HITS

33 M 2017 01773 16/03/2017 S.C. TONIS TRADE S.R.L. 6090 GRAI

34 M 2017 01774 16/03/2017 PRO TV S.R.L. PRO DOI

35 M 2017 01775 16/03/2017 PRO TV S.R.L. PRO2

36 M 2017 01776 16/03/2017 PRO TV S.R.L. PRO TWO

37 M 2017 01777 16/03/2017 MEDICAL SMART CARES S.R.L. SOMA CLINIC

38 M 2017 01778 16/03/2017 ABC HUMAN CAPITAL S.R.L. ABC Human Capital
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39 M 2017 01779 16/03/2017 ALSTANI VICTOR RAZVAN
ROZSDAS MARIUS

March &June

40 M 2017 01780 16/03/2017 STAICU VIOREL AGER

41 M 2017 01781 16/03/2017 ESPOSITO CARMELA PrimeParts

42 M 2017 01782 16/03/2017 RĂDUCANU ALEXANDRU TELEVIZIUNEA TA DE
BUSINESS

43 M 2017 01783 16/03/2017 TODERASCU IONEL AC MAGIC

44 M 2017 01785 16/03/2017 OANTA
ALEXANDRU-CONSTANTIN

ALEX GRITTS PERSONAL
TRAINER

45 M 2017 01786 16/03/2017 S.C. CLASSMEDISPA S.R.L. good beauty

46 M 2017 01787 16/03/2017 ORGANIC FERTILPLANT S.R.L. ORGANOFERT

47 M 2017 01788 16/03/2017 KALE KILIT VE KALIP SANAYI AS KALE KAPI PENCERE
SISTEMLERI

48 M 2017 01789 16/03/2017 DUMITRESCU COSMIN
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(210) M 2017 00597
(151) 16/03/2017
(732) DEAC MIHAI, Str. Victoriei, nr. 82,

ap. 20, jud. Maramureş,  BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

RUVER

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260406; 270501;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01245
(151) 16/03/2017
(732) S.C. AVANGARDE MOBEX

S.R.L., Str. Constantin Silvestri nr. 7,
j u d e ţu l  T i m i ş , T I M IŞO A R A
ROMANIA 

(540)

AVANGARDE mobex

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260408;

270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01775
(151) 16/03/2017
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

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

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

(540)

PRO2
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Publicaţii periodice (tipărituri), reviste,
albume, cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispozitia terţilor a unor spatii
p u b l i c i t a r e  p e n t r u  p r o m o v a r e a
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicatiilor
online şi offline, portalurilor şi site-urilor web;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01776
(151) 16/03/2017
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

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

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

(540)

PRO TWO

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

16 Publicaţii periodice (tipărituri), reviste,
albume, cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
p u b l i c i t a r e  p e n t r u  p r o m o v a r e a
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
online şi offline, portalurilor şi site-urilor web;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01774
(151) 16/03/2017
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

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

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

(540)

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

16 Publicaţii periodice (tipărituri), reviste,
albume, cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
p u b l i c i t a r e  p e n t r u  p r o m o v a r e a
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
online şi offline, portalurilor şi site-urilor web;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01777
(151) 16/03/2017
(732) MEDICAL SMART CARES S.R.L.,

Str. Mr. Petre Creţu nr. 68, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOMA CLINIC

(531) Clasificare Viena:260106; 260410;
260725; 261325; 270501;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01778
(151) 16/03/2017
(732) ABC HUMAN CAPITAL S.R.L.,

Str. Frumuşani, nr. 12, bl. 100, sc. 2,
et. 2, ap. 71, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ABC Human Capital

(591) Culori revendicate:albastru, mov
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01779
(151) 16/03/2017
(732) ALSTANI VICTOR RAZVAN, Str.

Mărului nr. 17, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 16,
Jud. Ilfov, , COMUNA DOBROEŞTI
ROMANIA 

(732) ROZSDAS MARIUS, Str. Piaţa
Trandafirilor nr. 38, ap. 1, Jud. Mureş,
, TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

March &June

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01764
(151) 16/03/2017
(732) S . C .  A U T O S T Y L E 2 4

AUTOMOTIVE S.R.L., Str. Eroilor
nr. 78, Judeţul Prahova, 100319,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOSTYLE 24

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:180123; 270501;

270511; 270702; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01765
(151) 16/03/2017
(732) S.C. TONIS TRADE S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 135, camera 4,
Jude ţul  Constan ţa ,  900330,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

5060 ECAI

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

7 Maşini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru
gătit).
11 Aparate pentru gătit; plite pentru gătit;
ansambluri de gătit; plite de gătit; maşini de
gătit; cuptoare pentru gătit; grătare pentru
gătit; instalaţii pentru gătit; plite de gătit
multiple; maşini de gătit multifuncţionale;
maşini electrice de gătit; maşini de gătit
electrice; cuptoare electrice de gătit; grătare
(aparate pentru gătit); grătare (aparate de
gătit); plăci de gătit electrice; plite de gătit
încastrate; aparate de gătit cu grătare; aparate
şi instalaţii de gătit; aparate pentru gătit cu
gaz; aparate cu gaz pentru gătit; aparate şi
instalaţii de gătit; grătare electrice (aparate
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pentru gătit); aparate de gătit cu gaz; maşini de
gătit cu gaz; maşini de gătit pe gaz; aparate de
gătit pentru bucătărie; aparate de gătit cu gaz
prevazute cu grătare pentru gătit; aparate
pentru gătit în aer liber; aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie; maşini de gătit cu
suprafeţe emailate vitroase; maşini de bucătărie
(pe gaz) pentru gătit; cuptoare electrice de
gătit, de uz casnic; maşini de gătit cu gaz şi
electrice; grătare alimentate cu gaz (aparate de
gătit); maşini electrice de gătit la temperaturi
mici; cuptoare de gătit cu gaz (de uz casnic);
maşini de gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor);
aragazuri cu gaz pentru uz casnic.
35 Servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de gătit; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu echipamente de gătit.
39 Livrare de aragazuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01769
(151) 16/03/2017
(732) S.C. JIAXUAN S.R.L., nr. 67, bl. J,

sc. 2, ap. 3, Judeţul Mureş, ,
UNGHENI ROMANIA 

(540)

HAPPY SHOPPING

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

(531) Clasificare Viena:100311; 250119;
260118; 270501; 2803; 290114;  

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

21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01770
(151) 16/03/2017
(732) S.C. TONIS TRADE S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 135, camera 4,
Jude ţul  Constan ţa ,  900330,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

5060 A

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

7 Maşini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru
gătit); maşini electrice pentru prepararea de
produse alimentare (de bucătărie), altele decât
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cele de gătit.
11 Grătare pentru gătit; cuptoare pentru gătit;
maşini de gătit; plite de gătit; ansambluri de
gătit; plite pentru gătit; plite de gătit multiple;
maşini de gătit multifuncţionale; maşini
electrice de gătit; maşini de gătit electrice;
cuptoare electrice de gătit; grătare (aparate
pentru gătit); grătare (aparate de gătit); plite de
gătit încastrate; aparate de gătit cu grătare;
aparate şi instalaţii de gătit; aparate pentru gătit
cu gaz; aparate cu gaz pentru gătit; aparate şi
instalaţii de gătit; grătare electrice (aparate
pentru gătit); aparate de gătit cu gaz; maşini de
gătit cu gaz; maşini de gătit pe gaz; aparate de
gătit pentru bucătărie; aparate de gătit cu gaz
prevăzute cu gratare pentru gătit; cuptoare
pentru gătit de uz casnic; aparate pentru gătit în
aer liber; aparate de gătit (electrice) pentru
bucătărie; maşini de gătit cu suprafeţe emailate
vitroase; cuptoare electrice de gătit, de uz
casnic; maşini de bucătărie (pe gaz) pentru
gătit; maşini de gătit cu gaz şi electrice; gratare
alimentate cu gaz (aparate de gătit); maşini
electrice de gătit la temperaturi mici; cuptoare
de gătit cu gaz (de uz casnic); maşini de gătit
(de tipul cuptoarelor, plitelor); aragazuri cu gaz
pentru uz casnic.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de gătit; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu echipamente
de gătit.
39 Livrare de aragazuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01749
(151) 16/03/2017
(732) S.C. BETTER H & A S.R.L., Str.

Sarariei nr. 125, judeţul Iaşi, IAŞI
ROMANIA 

(540)

UNU IMOBILIARE

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

35 Marketing imobiliar.
36 Servicii de investiţii imobiliare; evaluări
imobiliare; servicii imobiliare; afaceri
imobiliare; agenţii imobiliare; consultanţă
imobiliară; gestiunea bunurilor imobiliare;
gestionarea investiţiilor imobiliare; servicii
imobiliare privind gestionarea investiţiilor
imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare; investiţii în proprietăţi imobiliare;
servicii de achiziţii imobiliare; administrare de
bunuri imobiliare; servicii privind afaceri
imobiliare; administrare de proprietăţi
imobiliare; organizare de închirieri imobiliare;
planificare de investiţii imobiliare; gestionare
de proprietăţi imobiliare; asigurare de
proprietăţi imobiliare; servicii ale agenţilor
imobiliari; consultanţă privind bunuri
imobiliare; servicii ale agenţiilor imobiliare;
asistenţă în domeniul achiziţiilor imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16.03.2017

10

(210) M 2017 01751
(151) 16/03/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.
B, et. 10, ap. 119, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUM CUMPAR O AFACERE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01750
(151) 16/03/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.
B, et. 10, ap. 119, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUM EVALUEZ O AFACERE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2017 01752
(151) 16/03/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.
B, et. 10, ap. 119, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUM VAND O AFACERE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01753
(151) 16/03/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.
B, et. 10, ap. 119, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BURSA AFACERILOR

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01754
(151) 16/03/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.
B, et. 10, ap. 119, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WWW.BURSAAFACERILOR.RO

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01755
(151) 16/03/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.
B, et. 10, ap. 119, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01756
(151) 16/03/2017
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

DODINO

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

3 Săpunuri nemedicinale; articole de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru păr;
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;

orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01757
(151) 16/03/2017
(732) S.C. ALL4VENTILATION S.R.L.,

Şoseaua de Centură nr. 103, Corp
Administrativ 2, et. 1, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

ALL4VENTILATION

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:011523; 210117;

270501; 270711; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
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computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii şi elementelor din
metal, al echipamentelor şi furniturilor de
fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
pentru a permite clienţilor 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 şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping;
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata al
echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru
instalaţii sanitare şi de încălzire.
42 Servicii de consultanţă tehnică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01758
(151) 16/03/2017
(732) S.C. CEBIS INTERNATIONAL

S.R.L., Calea Plevnei nr. 222, et. 3,
sector 6, 060016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REHYDROL

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

42 Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală; cercetare privind
medicamentele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01771
(151) 16/03/2017
(732) S.C. TONIS TRADE S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 135, camera 4,
Jude ţul  Constan ţa ,  900330,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

6060 GRAI

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

7 Maşini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru
gătit); maşini electrice pentru prepararea de
produse alimentare (de bucătărie), altele decât
cele de gătit.
11 Aparate pentru gătit; ansambluri de gătit;
plite pentru gătit; plite de gătit; maşini de
gătit; cuptoare pentru gătit; grătare pentru
gătit; instalaţii pentru gătit; plite de gătit
multiple; maşini de gătit multifuncţionale;
maşini electrice de gătit; maşini de gătit
electrice; cuptoare electrice de gătit; grătare
(aparate pentru gătit); grătare (aparate de
gătit); plite de gătit încastrate; aparate de gătit
cu grătare; aparate şi instalaţii de gătit; aparate
pentru gătit cu gaz; aparate cu gaz pentru
gătit; aparate şi instalaţii de gătit; grătare
electrice (aparate pentru gătit); aparate de gătit
cu gaz; maşini de gătit cu gaz; maşini de gătit
pe gaz; aparate de gătit pentru bucătărie;
aparate de gătit cu gaz prevazute cu gratare
pentru gătit; cuptoare pentru gătit de uz
casnic; aparate pentru gătit în aer liber;
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie;
maşini de gătit cu suprafeţe emailate vitroase;
cuptoare electrice de gătit, de uz casnic;
maşini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit;
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maşini de gătit cu gaz şi electrice; grătare
alimentate cu gaz (aparate de gătit); maşini
electrice de gătit la temperaturi mici; maşini de
gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor); cuptoare
de gătit cu gaz (de uz casnic); aragazuri cu gaz
pentru uz casnic.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu echipamente
de gătit.
39 Livrare de aragazuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01772
(151) 16/03/2017
(732) UŢĂ AURELIU-BOGDAN, Bdul.

Oltenia nr. 1A, bl. T1, sc. 3, ap. 1,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CASUAL BAND ALL TIME HITS

  

(531) Clasificare Viena:220105; 220107;
270501; 270508; 270511;  

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

41 Servicii muzicale specifice unei formaţii,
interpretariat artistic, compoziţii muzicale,
organizarea şi susţinerea de concerte şi
reprezentaţii în direct, servicii de divertisment
oferite de o formaţie muzicală, servicii de
impresariat (organizarea de spectacole),
servicii oferite de un studio de înregistrări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01773
(151) 16/03/2017
(732) S.C. TONIS TRADE S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 135, camera 4,
Jude ţul  Constan ţa ,  900330,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

6090 GRAI

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

7 Maşini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru
gătit).
11 Plite pentru gătit; aparate pentru gătit;
ansambluri de gătit; plite de gătit; maşini de
gătit; cuptoare pentru gătit; grătare pentru
gătit; instalaţii pentru gătit; plite de gătit
multiple; maşini de gătit multifuncţionale;
maşini electrice de gătit; maşini de gătit
electrice; cuptoare electrice de gătit; gratare
(aparate pentru gătit); grătare (aparate de
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gătit); plite de gătit încastrate; aparate de gătit
cu grătare; aparate şi instalaţii de gătit; aparate
pentru gătit cu gaz; aparate cu gaz pentru gătit;
aparate şi instalaţii de gătit; grătare electrice
(aparate pentru gătit); aparate de gătit cu gaz;
maşini de gătit cu gaz; maşini de gătit pe gaz;
aparate de gătit pentru bucătărie; aparate de
gătit cu gaz prevazute cu grătare pentru gătit;
cuptoare pentru gătit de uz casnic; aparate
pentru gătit în aer liber; aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie; maşini de gătit cu
suprafeţe emailate vitroase; cuptoare electrice
de gătit, de uz casnic; maşini de bucătărie (pe
gaz) pentru gătit; maşini de gătit cu gaz şi
electrice; grătare alimentate cu gaz (aparate de
gătit); maşini electrice de gătit la temperaturi
mici; cuptoare de gătit cu gaz (de uz casnic);
maşini de gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor);
aragazuri cu gaz pentru uz casnic.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu echipamente
de gătit.
39 Livrare de aragazuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01759
(151) 16/03/2017
(732) S.C. CEBIS INTERNATIONAL

S.R.L., Calea Plevnei nr. 222, et. 3,
sector 6, 060016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENTEROFORT

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

42 Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală; cercetare privind
medicamentele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01761
(151) 16/03/2017
(732) S.C. CEBIS INTERNATIONAL

S.R.L., Calea Plevnei nr. 222, et. 3,
sector 6, 060016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENTEROBABY

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

42 Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală; cercetare privind
medicamentele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01760
(151) 16/03/2017
(732) DIACONU MARIA, Str. Străpungere

Silvestru nr. 14, bl. CL17, et. 3, ap. 10,
jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01762
(151) 16/03/2017
(732) IONESCU MARIA CRISTINA, Str.

Escalei, nr. 40, sect. 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

REGINA by Cristina Spătar

  
(531) Clasificare Viena:240905; 240907;

270507; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 01763
(151) 16/03/2017
(732) S.C. TONIS TRADE S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 135, camera 4,
Jude ţul  Constan ţa ,  900330,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

5060 GRAI

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

7 Maşini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru
gatit).
11 Maşini de gătit multifuncţionale; aparate
de gătit cu grătare; cuptoare cu microunde
pentru gătit; plite de gătit încastrate; aparate şi
instalaţii de gătit; aparate pentru gătit cu gaz;
aparate cu gaz pentru gătit; grătare electrice
(aparate pentru gătit); aparate de gătit cu gaz;
maşini de gătit cu gaz; maşini de gătit pe gaz;
aparate de gătit pentru bucătărie; aparate de
gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru gătit;
cuptoare pentru gătit de uz casnic; aparate
pentru gătit în aer liber; aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie; maşini de gătit cu
suprafeţe emailate vitroase; cuptoare electrice
de gătit, de uz casnic; maşini de bucătărie (pe
gaz) pentru gătit; maşini de gătit cu gaz şi
electrice; grătare alimentate cu gaz (aparate de
gătit); maşini electrice de gătit la temperaturi
mici; maşini de gătit (de tipul cuptoarelor,
plitelor); aragazuri cu gaz pentru uz casnic.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit.
39 Livrare de aragazuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01739
(151) 16/03/2017
(732) Ciuca Amelia Alisa, Str. B.P.Hasdeu

nr. 82, jud. Cluj, 400371, Cluj-Napoca
ROMANIA 

(540)

Salon Alisa

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

42 Crearea şi menţinerea site-uri web; crearea
de pagini de socializare pe Internet.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii prestate de saloane de
înfrumuseţare: cosmetica, epilare cu ceară şi
zahăr, tatuaj semipermanent (micropigmentare)
şi permanent, microblading, coafor, frizerie,
masaj, remodelare corporală, epilare definitivă,
manichiură, pedichiură, unghii tehnice, make
up, tratamente faciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01740
(151) 16/03/2017
(732) S.C. AGRINOVA S.R.L., Lot 1, Tarla

161, Parcela 1086/1/1, jud. Braila, ,
Comuna Vadeni ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BIO FISH

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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 01741
(151) 16/03/2017
(732) ELECTRONIC DESIGN &

CONSULTING GROUP S.R.L, Str.
Floare de Ghiata nr. 9, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ELECTRONIC DESIGN &
CONSULTING GROUP

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri,
verde

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270511; 290114;  

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

35 Şi servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor şi consumabilelor pentru
imprimare serigrafica şi tampografica, pentru

a permite clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
41 Organizare de cursuri; organizare de
seminarii; organizare de seminarii şi congrese;
realizare, coordonare şi organizare de
seminarii (instruire); organizarea şi
conducerea de conferinţe şi seminarii
(instruire); organizare şi coordonare de
seminarii şi ateliere de lucru (instruire).
42 Servicii de proiectare de matriţe; servicii
de proiectare de piese şi matriţe asistată de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01742
(151) 16/03/2017
(732) BĂIANU Bogdan-Dumitru, Str. Dr.

Victor Babeş nr. 3A, et. 4, ap. 16, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

NEVERWAS FESTIVAL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16.03.2017

19

(531) Clasificare Viena:261113; 261325;
270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01743
(151) 16/03/2017
(732) COZMA RADU, Str. Cal. Nationala

nr. 79, sc. D, et. 2, ap. 9, jud. Botosani,
, BOTOSANI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

ARCI

(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de comerţ, franciză şi publicitate
pentru sisteme antiincendiu, sisteme

antiefracţie şi camere supraveghere.
37 Reparareaşi instalarea sistemelor
antiincendiu, sistemelor antiefracţie şi
camerelor de supraveghere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01744
(151) 16/03/2017
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

TE SCAPĂ DE AUCI!

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

3 Produse cosmetice; săpunuri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice; membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; aparate dispozitive şi articole pentru
alăptarea sugarilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01745
(151) 16/03/2017
(732) BESAC VALENTIN, Str. Mărăşesti

nr. 48B, ap. 6, jud. Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

TIN TAXI

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01747
(151) 16/03/2017
(732) Sorin Mihai Neagu, Calea Vitan nr.

104, bl. v42a, sc. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tatuette

(511) Produse şi/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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01748
(151) 16/03/2017
(732) VERTICAL HORIYONS S.R.L.,

Sos. Andronache nr. 55, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PERLORO

(591) Culori revendicate:maro ( Pantone
7575 C, 7502 C, 7507 C, 7771 C,
7769 C, 7506 C), negru ( Pantone 6 C)

(531) Clasificare Viena:031101; 240907;
240909; 270303; 270501; 290115;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelarie.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01780
(151) 16/03/2017
(732) STAICU VIOREL, Str.Diaconu

Coresi nr.1, bl.13, sc.C, et.4, ap.58, jud.
DÂMBOVIŢA, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

AGER

  
(531) Clasificare Viena:260305; 260318;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01781
(151) 16/03/2017
(732) ESPOSITO CARMELA, Str. Carol

Davila nr.99, sector 5,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PrimeParts

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270511; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01782
(151) 16/03/2017
(732) RĂDUCANU ALEXANDRU, Str.

Câmpia Libertăţii nr.9, bl.PM 62,
ap.68, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TELEVIZIUNEA TA DE BUSINESS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01783
(151) 16/03/2017
(732) TODERASCU IONEL, Str. Eremia

Grigorescu nr.437, jud.GALAŢI,
807170, IVESTI ROMANIA 

(540)

AC MAGIC

(591) Culori revendicate:roşu, negru, crem
(531) Clasificare Viena:090101; 090517;

140720; 260118; 270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie
pentru pat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01785
(151) 16/03/2017
(732) O A N T A

ALEXANDRU-CONSTANTIN, Str.
Dreptăţii nr.10, bl. 03, sc.4, et.1,
ap.173, sector 6,BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sect.3. BUCURESTI

(540)

ALEX GRITTS PERSONAL TRAINER

  
(531) Clasificare Viena:020925; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii sportive şi de fitness; servicii
oferite de centrele de fitness; servicii ale unui
antrenor personal [fitness]; servicii de formare
în domeniul fitnessului; furnizare de servicii
educaţionale referitoare la fitness; servicii de
pregătire pentru menţinerea condiţiei fizice
[fitness]; furnizare de informaţii cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online; sport şi fitness; coordonarea
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antrenamentelor de fitness; pregătire în
domeniul fitnessului; coaching sportiv;
activităţi sportive; antrenamente sportive;
servicii sportive; educaţie sportivă; educaţie,
divertisment şi sport; servicii de educare
sportivă; activităţi sportive şi culturale;
productie de evenimente sportive; servicii
sportive şi recreative; organizare de turnee
sportive; organizarea de evenimente sportive;
coordonare de evenimente sportive; cursuri de
instruire privind sănătatea; servicii de cluburi
de sănătate [antrenamente]; educaţie cu privire
la sănătatea fizică; formare profesionala
privind evitarea problemelor de sănătate;
formare privind sănătatea şi starea de bine;
organizare de cursuri de formare online cu
privire la alimentaţie; cursuri de nutriţie
[nemedicale]; organizare de cursuri de nutriţie
(instruire); servicii educative în domeniul
nutriţiei; servicii de educaţie în materie de
nutriţie; instruire în domeniul asistenţei
medicale şi al nutritiei.; pregătire sportivă
(instruire); servicii de pregatire sportivă;
servicii de educaţie sportivă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01786
(151) 16/03/2017
(732) S.C. CLASSMEDISPA S.R.L., Str.

Povernei nr.24, parter, ap.1, sector 1,
010644, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

good beauty

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01787
(151) 16/03/2017
(732) ORGANIC FERTILPLANT S.R.L.,

Str. Zburătorului nr.4, jud.Constanţa,
900419, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ORGANOFERT

(591) Culori revendicate:verde închis
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  

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

44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01788
(151) 16/03/2017
(732) KALE KILIT VE KALIP SANAYI

AS, Ataturk Cad., Basakli Sok, nr.24,
Gungoren, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

KALE KAPI PENCERE SISTEMLERI

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice; materiale
metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire
metalice neelectrice; uşi metalice; ferestre
metalice; incuietori metalice; produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; case de bani; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01789
(151) 16/03/2017
(732) DUMITRESCU COSMIN, Sos.

Iancului nr.5, bl.110, sc.A, et. 4, ap.20,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ziare electronice descărcabile.
16 Tipărituri; tipărituri sub formă de imagini;
etichete adezive; benzi adezive [papetărie].
25 Eşarfe; eşarfe pentru gât; fulare [eşarfe
pentru gât]; eşarfe pentru gât [fulare]; eşarfe
[articole de îmbrăcăminte]; tricouri imprimate;
tricouri; tricouri pentru fotbal; tricouri de
fotbal; şorţuri [îmbrăcăminte]; şorturi; şorturi
pentru sport; bluze sport; bluze; bluze cu
glugă; bluze de trening; bluze şi şorturi pentru
sport.
28 Mingi de fotbal; mingi (articole sportive).
40 Imprimare fotografică; imprimarea
tricourilor.

˜˜˜˜˜˜˜



    ERAT{

      La depozitul M 2017/01562 din data de 09.03.2017, solicitant VODAFONE
ROMANIA SA, publicat în data de 16.03.2017, dintr-o eroare material| a fost
omis| clasa 41.

Clasa 41: Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si cultural.


