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Cereri Mărci publicate în 23/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05989 16/10/2017 ROMANA CREŢU bonjour DENTAL CLINIC

2 M 2017 06586 16/10/2017 UNITATEA EXECUTIVA
pentru FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
a CERCETARII, DEZVOLTARII
si INOVARII(UEFISCDI)

CAFENEAUA DE INOVARE

3 M 2017 06593 16/10/2017 DRAGOŞ-MIHAIL POPESCU REGENDMMM

4 M 2017 06594 16/10/2017 DRAGOŞ-MIHAIL POPESCU REGEND

5 M 2017 06600 16/10/2017 NORDIC LOGISTIC S.R.L. NORDIC LOGISTIC

6 M 2017 06601 16/10/2017 SOCIETATEA COOLZONE SRL Cool Zone Let US Impress You

7 M 2017 06602 16/10/2017 Vitalie Burlacu VB VITALIE BURLACU

8 M 2017 06603 16/10/2017 FOOD SERVICE CENTER SRL likeat

9 M 2017 06604 16/10/2017 Alexandru-Remus Constantin PRACTIC AGENTIE
IMOBILIARA

10 M 2017 06605 16/10/2017 SOCIETATEA CELL CENTER
GROUP SRL

AR

11 M 2017 06606 16/10/2017 EVOLVE FITNESS STUDIO
S.R.L.

EVOLVE

12 M 2017 06607 16/10/2017 SERGIU BUSUIOC Fragrance World

13 M 2017 06608 16/10/2017 ŞTEFAN-PETRICĂ LUNGU ENERGIE DIN NATURĂ

14 M 2017 06609 16/10/2017 SC BURSA DE VALORI
BUCUREŞTI SA

ZIUA NAȚIONALĂ A
INVESTIȚIILOR Devino investitor

15 M 2017 06610 16/10/2017 ŞTEFAN-PETRICĂ LUNGU VIGO-SUCUL DE MERE
EXTRAVIRGIN

16 M 2017 06611 16/10/2017 SC BURSA DE VALORI
BUCUREŞTI SA

7/24 CAPITAL

17 M 2017 06612 16/10/2017 NICOLETA STOICA Zâne şi Fluturaşi

18 M 2017 06613 16/10/2017 SC NOOH MEDIA SRL smso

19 M 2017 06614 16/10/2017 GEO-POLAND SP. ZO.O. Laktowit

20 M 2017 06615 16/10/2017 MOKADOR DISTRIBUTION
S.R.L.

la căruța cu Plăcinte
FRăMâNTATE MANUAL CA LA
INEU

21 M 2017 06616 16/10/2017 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

HORA EXACTĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 06617 16/10/2017 SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE
Radio România dă hora exactă

23 M 2017 06618 16/10/2017 SC BLUE LEVEL SRL Home Made Food MANCARE
DE CASA PENTRU ACASA!

24 M 2017 06619 16/10/2017 EASY TAX SRL cfoapp

25 M 2017 06620 16/10/2017 TEVA PHARMACEUTICALS
SRL

INFLUSEPT

26 M 2017 06621 16/10/2017 Beam Suntory Spain S.L. DYC

27 M 2017 06622 16/10/2017 AUCHAN ROMÂNIA SA ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITĂ

28 M 2017 06623 16/10/2017 ORLANDO FRESH FOOD SRL petrocom

29 M 2017 06624 16/10/2017 COSMIN BOTEZAT ziar de bistriţa
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(210) M 2017 05989
(151) 16/10/2017
(732) ROMANA CREŢU, STR.

MOŞILOR NR. 10, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA ,
ROMANIA

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

(540)

bonjour DENTAL CLINIC
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.01

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

41. Educaţie, instruire, activităţi culturale
şi de sport, toate aceste servicii fiind
desfăşurate în domeniul medical, inclusiv
organizarea de cursuri şi seminarii,
conferinţe şi simpozioane, colocvii şi
congrese, organizarea şi coordonarea
cursurilor de pregătire şi perfecţionare în
domeniul medical, servicii de editare şi
publicare de cărţi, manuale, reviste şi
broşuri, furizarea de publicaţii electronice.
44. Servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii oferite
de clinici și centre dentare, inclusiv servicii
de asistență stomatologică, cu activități

specifice, cum sunt: tehnică dentară,
radiografii și tomografii dentare, evaluare
medicală și analize specifice domeniului,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie
și tomografie, servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06586
(151) 16/10/2017
(732) UNITATEA EXECUTIVA

pentru FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
a CERCETARII, DEZVOLTARII
si INOVARII(UEFISCDI) ,
STR. MENDELEEV NR. 21-25,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010362,
B, ROMANIA

(540)

CAFENEAUA DE INOVARE
(591) Culori revendicate:galben, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 11.03.02;
11.03.03; 13.01.11; 15.07.01;
15.07.17; 16.01.07; 16.01.14;
16.01.17; 20.01.03; 20.01.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
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crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06593
(151) 16/10/2017
(732) DRAGOŞ-MIHAIL POPESCU,

STR. ION NONNA OTESCU NR.
18, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
REGENDMMM

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

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 06594
(151) 16/10/2017
(732) DRAGOŞ-MIHAIL POPESCU,

STR. ION NONNA OTESCU NR.
18, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
REGEND

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

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 06600
(151) 16/10/2017
(732) NORDIC LOGISTIC S.R.L.,

CALEA VITAN NR. 240A,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

NORDIC LOGISTIC
(591) Culori revendicate:albastru

(Pantone 288C), roșu (Pantone
186C)

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
01.01.09; 27.05.01; 29.01.12

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

35. Pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, promovarea
afacerii (publicitate), strângerea la un loc în
beneficiul terților a tuturor bunurilor din lista
alfabetică a claselor 29, 30, 31, 32, 33 și
34 (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de
vânzare cu amănuntul privind toate bunurile
menţionate in lista alfabetica a claselor 29,
30, 31, 32, 33 şi 34, servicii de vânzare cu
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ridicata privind toate bunurile menţionate în
lista alfabetică a claselor 29, 30, 31, 32, 33
şi 34, agenţii de import-export, administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de relocare pentru afaceri, distribuirea
de eşantioane, demonstraţii cu produse,
managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, administrarea afacerilor
în domeniul transportului şi livrărilor,
managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terţi), servicii de prelucrare
de date în domeniul transporturilor, servicii
de intermediere comercială (servicii de
comercializare), servicii de intermediere în
achiziţii.

36. Comercializare de mărfuri pentru
terți (servicii de comercializare), afaceri
imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de antrepozitare a
mărfurilor destinate comerțului, ambalare
de produse alimentare, închiriere de
autovehicule, închirierea de depozite,
închiriere de mașini, închiriere de mașini
și aparate de ambalat sau împachetat,
transport terestru, fluvial, maritim, nautic,
aerian, transport de vehicule, transport de
deşeuri, logistică de transport, transport de
marfă, transport de animale, transport de
valori, descărcare (transport) de deşeuri,
manipulare (transport) de gunoi, transport
ferioviar, transport rutier, transport securizat
de valori, transport refrigerat de alimente,
transport de mărfuri pe apă, servicii
de asistență rutieră (transport), inspecţie
de bunuri pentru transport, transport și
livrare de bunuri, servicii de consiliere
privind transportul, închirieri de vehicule
pentru transport, servicii pentru organizarea
transportului vamal, transport de mărfuri

între porturi maritime, depozitare marfă
înainte de transport, operare de staţii
folosite în transport, servicii de check-
in pentru transport, servicii de transport
rutier containerizat de mărfuri, furnizare
de informații privind transportul de mărfuri,
transport de marfă şi cargo şi servicii
de debarasare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de produse în
containere, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, servicii
de manipulare și încărcare a mărfurilor,
manipularea containerelor.
41. Servicii de formare în materie de
logistică.
42. Proiectare şi dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul
lanţului de aprovizionare şi pentru portaluri
de e-business.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06601
(151) 16/10/2017
(732) SOCIETATEA COOLZONE SRL,

ȘOS. BERCENI NR. 8, ET. II-
HALA INDUSTRIALA, BIROUL
NR. 3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cool Zone Let US Impress You
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 27.05.15; 27.05.24

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06602
(151) 16/10/2017
(732) Vitalie Burlacu, STR. TOMA

CIORBA NR. 15, IALOVENI,
REPUBLICA MOLDOVA

(540)

VB VITALIE BURLACU
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

27.05.01; 27.05.22

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

18. Piele şi imitaţii din piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele şi
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole
de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06603
(151) 16/10/2017
(732) FOOD SERVICE CENTER SRL,

STR. CORNELIU COPOSU
NR. 1-3-5, SC. B, ET. 7, AP. 87,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

likeat
(591) Culori revendicate:portocaliu

(Pantone 171C), roz (Pantone
213C), mov (Pantone 663C)

(531) Clasificare Viena: 18.01.19;
18.01.23; 27.05.01; 29.01.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06604
(151) 16/10/2017
(732) Alexandru-Remus Constantin,

STR. CĂLUGĂRENI NR. 7, BL.
P3, SC. 3, ET. 3, AP 53, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

PRACTIC AGENTIE
IMOBILIARA

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

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06605
(151) 16/10/2017
(732) SOCIETATEA CELL CENTER

GROUP SRL, STR. SMARANDA
BRAESCU NR. 29, BL. XI G,
SC. 2, ET. 1, AP. 23, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AR
(591) Culori revendicate:auriu închis,

auriu deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.17;
29.01.12

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
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 06606
(151) 16/10/2017
(732) EVOLVE FITNESS STUDIO

S.R.L., STR. PLOPILOR NR. 72,
DEMISOL I, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

EVOLVE
(591) Culori revendicate:gri, roz, galben

verzui

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.13

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

16. Cărţi de vizită, albume, broşuri,
invitaţii, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, panouri publicitare
din hârtie sau carton, cutii din carton
sau hârtie, calendare, cataloage, plicuri

(papetărie), dosare (articole de birou),
fluturaşi publicitari, felicitări, manuale,
fotografii, postere, publicaţii imprimate,
orare imprimate, instrumente de scris,
carduri, publicaţii, reviste, cărţi, ziare,
materiale publicitare în domeniul sportiv
(tipărituri).
35. Regruparea, pentru alte persoane, de
diverse produse şi servicii de sport, pentru a
permite clienţilor să compare şi să cumpere
comod aceste produse/servicii, servicii
de comerţ, publicitate, managementul
afacerilor sportivilor, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstraţii
cu produse, distribuirea materialelor
publicitare, marketing, promovarea
afacerilor, conducerea şi administrarea
afacerilor, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv publicitate on-line
într-o reţea informatizată şi prin intermediul
site-urilor web specializate, publicitate în
aer liber, organizare de expoziţii, târguri
şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, toate acestea în domeniul
sportiv.
41. Activităţi sportive, pregătire sportivă,
educaţie sportivă, sport şi fitness,
furnizarea facilităţilor sportive, exploatarea
instalaţiilor sportive, organizare de
activităţi sportive şi competiţii sportive,
antrenament (instruire), servicii ale
instructorilor personali (antrenament
de fitness), organizarea competiţiilor
sportive, susţinerea antrenamentelor de
fitness, antrenament practic (demonstraţii),
meditaţie, înregistrare video, servicii de
pregătire pentru menţinerea condiţiei fizice
(fitness), coordonarea antrenamentelor de
sport şi fitness.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06607
(151) 16/10/2017
(732) SERGIU BUSUIOC, STR.

AVÎNTULUI, BL. 46, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Fragrance World
(531) Clasificare Viena: 19.03.01;

19.03.03; 19.07.22; 27.05.01;
27.05.08

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

3. Săpunuri, produse de igienă
profesională (nemedicinale), parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru
păr.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06608
(151) 16/10/2017
(732) ŞTEFAN-PETRICĂ LUNGU,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 10,
SC. B, ET. 3, AP. 12, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
ENERGIE DIN NATURĂ

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06609
(151) 16/10/2017
(732) SC BURSA DE VALORI

BUCUREŞTI SA, B-DUL CAROL
I NR. 34-36, ET. 14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020922, ROMANIA

(540)

ZIUA NAȚIONALĂ
A INVESTIȚIILOR
Devino investitor

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone 281U), verde (Pantone
354U), albastru (Pantone Blue U),
verde (Pantone 381U), albastru
(Pantone 3105U)

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
02.07.23; 27.05.01; 29.01.14

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

36. Administrarea piețelor financiare
constând în asigurarea cadrului tehnic,
de reglementare și supraveghere necesar
desfășurării operațiunilor pe piețele
reglementate pentru instrumente financiare
și sistemele alternative de tranzacționare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06610
(151) 16/10/2017
(732) ŞTEFAN-PETRICĂ LUNGU,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 10,
SC. B, ET. 3, AP. 12, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
VIGO-SUCUL DE

MERE EXTRAVIRGIN
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06611
(151) 16/10/2017
(732) SC BURSA DE VALORI

BUCUREŞTI SA, B-DUL CAROL
I NR. 34-36, ET. 14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020922, ROMANIA

(540)

7/24 CAPITAL
(591) Culori revendicate:albastru

deschis, albastru închis, alb

(531) Clasificare Viena: 17.01.02;
26.04.09; 26.04.17; 27.05.01;
29.01.12

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

36. Administrarea pieţelor financiare
constând în asigurarea cadrului tehnic,
de reglementare şi supraveghere necesar
desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare
şi sistemele alternative de tranzacţionare,
afaceri financiare.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06612
(151) 16/10/2017
(732) NICOLETA STOICA, STR. PROF.

GHE. LONGINESCU NR. 25, BL.
25, AP.8, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Zâne şi Fluturaşi
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 03.13.01; 03.05.24;
04.01.02; 04.01.03; 15.03.03

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen şi pentru artişti, pensule, material
didactic şi de instruire, foi, folii şi pungi
din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, caractere şi clişee tipografice.
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24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din materiale textile
sau plastice.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru
păr, păr fals.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06613
(151) 16/10/2017
(732) SC NOOH MEDIA SRL, STR.

SFÂNTA VINERI NR. 29,
CAMERA 15, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

smso
(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,

alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 01.15.21

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06614
(151) 16/10/2017
(732) GEO-POLAND SP. ZO.O., STR.

UL. POPIELA NR. 14, POLONIA,
POZNAN, POLONIA

(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)

Laktowit
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale
(de uz medical), plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06615
(151) 16/10/2017
(732) MOKADOR DISTRIBUTION

S.R.L., STR. SIRENELOR
NR. 56-58, ET. 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

la căruța cu Plăcinte
FRăMâNTATE

MANUAL CA LA INEU
(591) Culori revendicate:alb, galben,

negru

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.23; 03.07.24; 05.07.02;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06616
(151) 16/10/2017
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, STR.
GENERAL BERTHELOT NR.
60-64, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
HORA EXACTĂ

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

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi
pagini dedicate în reţelele de socializare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06617
(151) 16/10/2017
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, STR.
GENERAL BERTHELOT NR.
60-64, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Radio România dă hora exactă
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi
pagini dedicate în reţelele de socializare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06618
(151) 16/10/2017
(732) SC BLUE LEVEL SRL, STR.

INTRAREA PARULUI NR. 32, BL.
G59, SC. 1, AP. 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031704, ROMANIA

(540)

Home Made Food MANCARE
DE CASA PENTRU ACASA!

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 11.01.05;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu.
43. Catering, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering
pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru banchete, servicii
de catering pentru petreceri, servicii
de catering pentru spitale, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale,
servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu
asistență medicală, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru

expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene,
servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei japoneze,
servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei spaniole,
servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering hotelier, servicii de mâncare
la pachet, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06619
(151) 16/10/2017
(732) EASY TAX SRL, STR. BOZIENI

NR. 6, BL. 832, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 06164, ROMANIA

(540)
cfoapp

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

42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06620
(151) 16/10/2017
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

SRL, STR. DOMNITA RUXANDRA
NR. 12, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
ROMANIA

(540)
INFLUSEPT

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

5. Preparate farmaceutice pentru tratarea
răcelii şi gripei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06621
(151) 16/10/2017
(732) Beam Suntory Spain S.L.,

CALLE MAHONIA 2, EDIFICIO
"PORTICO" 1ST FLOOR,
MADRID, 28043, SPANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
DYC

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
whisky.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06622
(151) 16/10/2017
(732) AUCHAN ROMÂNIA SA, STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAM.
1, SECT. 6, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

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

(540)
ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITĂ

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

35. Publicitate, producţia de clipuri
publicitare, publicitate online pe o reţea
de computere, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţii
de film, altele decât filmele publicitare,
producţii de film cinematografic şi de
televiziune, producţie de filme în scopuri
educative, productie de înregistrări audio
şi video pe suporturi audio si video,
productie de înregistrări audiovizuale,
pregătirea de programe documentare
pentru cinema şi televiziune, producţie de
documentare, producţie de documentare
cinematografice şi de televiziune,
prezentări cinematografice, închirierea
filmelor cinematografice, organizarea şi
susţinerea de conferinţe, seminarii, colocvii,
congrese, expoziţii cu scop cultural şi
educativ, informaţii despre posibilităţi de
recreere şi distracţie, publicarea cărţilor,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06623
(151) 16/10/2017
(732) ORLANDO FRESH FOOD

SRL, ŞOS DE CENTURĂ NR.
5, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CLINCENI, 077060, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, 011694, RO.BU,
ROMANIA

(540)

petrocom
(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,

alb, galben

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 26.11.13; 26.01.05;
27.05.01; 29.01.14

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35. Comercializarea cu ridicata și
cu amănuntul a produselor petroliere,
regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
altele decât produsele petroliere, în
vederea vânzării acestora cu ridicata și
amănuntul și anume produse industriale,
confecții, produse electronice, electrice,
electrocasnice, accesorii pentru vehicule,
piese auto, produse alimentare, produse

de patiserie şi cofetărie, snackuri, băuturi
răcoritoare, băuturi energizante, băuturi
alcoolice, cărţi, reviste, cd-uri, dvd-uri,
produse pentru călătorie, comercializate în
stațiile de distribuire a produselor petroliere.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de cafenea şi restaurant
desfășurate în staţiile de distribuire a
produselor petroliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06624
(151) 16/10/2017
(732) COSMIN BOTEZAT, STR.

ALBERT BERGER NR. 3, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
442200, ROMANIA

(540)
ziar de bistriţa

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

41. Publicare online de ziare electronice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


