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Cereri Mărci publicate în 23/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07246 16/11/2017 POP IOAN RADU NAPOCA RENT A CAR

2 M 2017 07287 16/11/2017 IOSIF BALINT healtree

3 M 2017 07368 16/11/2017 EXPO 24 PLUS S.R.L. PARKING EXPO

4 M 2017 07387 16/11/2017 CRISTINA MAXIMCIUC Pink Obsession

5 M 2017 07389 16/11/2017 AV8 RESTAURANT SRL AV8

6 M 2017 07390 16/11/2017 SC MORALEX MGA SRL MORALEX MGA

7 M 2017 07391 16/11/2017 SC VIASTEIN SRL VIASTEIN pavaje, dale premium
minosegi terkovek

8 M 2017 07392 16/11/2017 SC SONNENKREUZ SRL AG ARGINTODERMIX

9 M 2017 07393 16/11/2017 JIANU DANA - MIHAELA ProEstetica

10 M 2017 07394 16/11/2017 SC PAMAS TRADING SRL ZooPoint

11 M 2017 07395 16/11/2017 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. mon petit Ami

12 M 2017 07396 16/11/2017 S.C. DAMMR TEA COMPANY
S.R.L.

THE FABLE

13 M 2017 07397 16/11/2017 NEAGU C. CATALIN Cabinet
Individual Proprietate Industriala

Protect your ideas. Protect your
business. Protect your future.

14 M 2017 07398 16/11/2017 SC SUPREMIA GRUP SRL SOLINA DESIGNING SUCCESS
STORIES TOGETHER

15 M 2017 07401 16/11/2017 TEODOR NECULOIU existam

16 M 2017 07405 16/11/2017 OANA LIVIA BADEA OANA LIVIA BADEA LAW
OFFICE

17 M 2017 07408 16/11/2017 SC BAZAR PRODUCTION SRL FALL IN LOVE FESTIVAL

18 M 2017 07409 16/11/2017 GREEN LIGHT ALTERNATIVES
SRL

LED IT UP

19 M 2017 07411 16/11/2017 FLOREA SIMA CUȚA STELIANA SIMA

20 M 2017 07412 16/11/2017 IOANA AMALIA KEREKEȘ Pita Nealcoșe Rădăcinile au gust

21 M 2017 07413 16/11/2017 Asociația Camera de Comerț
Americana în Romania

BIAC

22 M 2017 07414 16/11/2017 Florin Gabriel Mamiron deluat.ro

23 M 2017 07415 16/11/2017 ROMEB SRL VIN LA MUNTE

24 M 2017 07416 16/11/2017 SC GARANTA ASIGURARI SA G
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 07417 16/11/2017 FRANCESCO VENANZI HIPSTER STORE ITALIAN

FOOD

26 M 2017 07418 16/11/2017 BODEGA PIETROASA SRL CRASMARITA DIN BUZAU

27 M 2017 07419 16/11/2017 TALENT DISTRICT S.R.L. TALENT DISTRICT

28 M 2017 07420 16/11/2017 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

BRD INSIDER

29 M 2017 07421 16/11/2017 BRD-Groupe Societe Generale
SA

BRD INSIDER

30 M 2017 07422 16/11/2017 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

BRD INSIDER

31 M 2017 07423 16/11/2017 BODEGA PIETROASA SRL Drumul DE LA VIE

32 M 2017 07424 16/11/2017 DAR-NIC MARKET SRL D'ale Ardelenilor

33 M 2017 07425 16/11/2017 INDUSTRIAL BROKERAGE
SERVICES S.R.L.

Dunwell real estate doers

34 M 2017 07426 16/11/2017 GUANGZHOU SHIRUI
ELECTRONICS CO.,LTD.

Maxhub

35 M 2017 07427 16/11/2017 ADRIAN NICOLAE BOBEANU atelierul Hai Hui

36 M 2017 07428 16/11/2017 MAKE HOT SRL MAKE HOT

37 M 2017 07429 16/11/2017 CHRISTIAN LOUBET BREAKANDFAST

38 M 2017 07430 16/11/2017 CHRISTIAN LOUBET BREAKANDBED

39 M 2017 07431 16/11/2017 FRANCESCA GABRIELA SIRBU FRANNY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2017

(210) M 2017 07246
(151) 16/11/2017
(732) POP IOAN RADU, STR. JUPITER

NR. 17, AP. 8, JUDEŢUL CLUJ,
BACIU, 407055, ROMANIA

(540)
NAPOCA RENT A CAR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, analiză
de afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de comerţ cu amănuntul
şi ridicata, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing şi promovare
online şi offline.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
parcare, închirieri (charter) de mijloace de
transport, închirieri de automobile, închirierea de
camioane, servicii de rezervare pentru închiriere
de automobile, furnizare de informaţii referitoare
la automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului, realizarea formalităţilor pentru
închirieri de vehicule, închirieri de vehicule,
în special de automobile şi autocamioane,
închirieri de accesorii pentru vehicule, în special
portbagaje pavilion, scaune auto pentru copii,
remorci, servicii de şoferi, transport rutier de
călători, servicii de transport rutier pentru
persoane, organizarea transportului pasagerilor
cu maşina, organizare de servicii de însotire
a călătorilor, transport terestru de călători,
transportul maşinilor, servicii de închirieri de
maşini cu şofer, servicii de transport al
pasagerilor între zonele de parcare din aeroport
şi aeroport, transportul pasagerilor cu minibuzul,
transport de pasageri în vehicule cu şofer,
servicii de transport cu microbuzul, servicii
pentru organizarea transportului de călători,
servicii de închirieri de autovehicule, servicii de
leasing auto (cu excepţia finanţării).

───────

(210) M 2017 07287
(151) 16/11/2017
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

NR. 5, JUDEŢUL MUREŞ,
SANCRAIU DE MURES, 547525,
ROMANIA

(540)
healtree

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (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, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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).

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.
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).

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
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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).

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

───────

(210) M 2017 07368
(151) 16/11/2017
(732) EXPO 24 PLUS S.R.L., ŞOS.

MORARILOR NR. 1, CLĂDIRE
ADMINISTRATIVĂ, CAM. 82-83,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PARKING EXPO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 24.15.21

(591) Culori revendicate:roşu, roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale.
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural şi educativ.

───────

(210) M 2017 07387
(151) 16/11/2017
(732) CRISTINA MAXIMCIUC, STR.

MONUMENTULUI NR. 6, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ROMANIA

(540)
Pink Obsession

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

35. Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
rețele de telecomunicaţii în scopuri publicitare și
de vânzare.

───────

(210) M 2017 07389
(151) 16/11/2017
(732) AV8 RESTAURANT SRL, STR.

MATEI VOIEVOD NR. 49, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AV8

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
27.07.11; 26.11.13; 26.11.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri închis, alb,
galben

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2017 07390
(151) 16/11/2017
(732) SC MORALEX MGA SRL, STR.

DUDULUI NR. 74, CAMERA 4,
ETAJ, JUD. GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, SAT VÂNĂTORI,
ROMANIA

(540)

MORALEX MGA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────

(210) M 2017 07391
(151) 16/11/2017
(732) SC VIASTEIN SRL, STR. ILIENI

NR. 499, COMUNA CHICHIS,
JUD. COVASNA, SAT CHICHIS,
ROMANIA

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

(540)

VIASTEIN pavaje, dale
premium minosegi terkovek

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal) (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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07392
(151) 16/11/2017
(732) SC SONNENKREUZ SRL, BD.

SATURN NR. 21, SC. B, AP. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

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

(540)

AG ARGINTODERMIX

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.11.13;
27.05.11; 27.05.12; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (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, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07393
(151) 16/11/2017
(732) JIANU DANA - MIHAELA, STR.

GHERGHEL VASILE, NR.99,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, RO.BU,
ROMANIA

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

(540)

ProEstetica

(531) Clasificare Viena: 02.03.05; 02.03.16;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale pentru
hoteluri, restaurante şi servicii medicale şi
de înfrumuseţare pentru terţi, furnizarea de
sevicii de afaceri şi informaţii de afaceri
comerciale în legătură cu hoteluri, restaurante,
staţiuni medicale şi de înfrumuseţare, materiale
promoţionale şi servicii de publicitate în legătură
cu hoteluri, restaurante, staţiuni medicale şi
de înfrumuseţare, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi publicitate în
legătură cu hoteluri, restaurante şi staţiuni
medicale şi de înfrumuseţare, consultanţă
profesională în afaceri comerciale în legătură cu
hoteluri, restaurante şi staţiuni medicale şi de
înfrumuseţare, servicii de magazine cu vânzare
en detail legate de comercializarea de produse
pentru servicii medicale şi de înfrumuseţare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
pentru servicii medicale şi de înfrumuseţare
(cu excepţia transportului) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze comod,
furnizarea de facilităţi pentru expoziţii cu scop
comercial.
38. Furnizarea de informaţii referitoare la
servicii hoteliere, de restaurant, medicale, şi de
înfrumuseţare on-line prin intermediul unei baze
de date computerizate sau prin internet sau prin
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reţele externe, furnizarea de informaţii legate de
servicii medicale şi de înfrumuseţare on-line prin
intermediul unei baze de date computerizate sau
prin internet sau prin reţele externe.
41. Furnizarea de facilităţi pentru conferinţe şi
expoziţii, cu caracter instructiv, educativ.
43. Hoteluri şi restaurante, servicii hoteliere
specifice staţiunilor medicale şi de
înfrumuseţare, servicii de furnizare de informaţii,
management, consultanţă şi asistenţă pentru
serviciile de mai sus.
44. Servicii medicale, servicii veterinare servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură şi,
în special servicii medicale de chirurgie
plastică estetică chirurgicală, servicii de analiză
şi investigare medicală, consultaţii medicale,
furnizarea de saună şi solar, servicii de
tratament de înfrumuseţare şi de îngrijire
a pielii cu produse specifice, servicii de
pierderea greutăţii şi/sau creştere şi/sau
control prin terapie combinată ce include
electrostimulatoare şi împachetări corporale,
tratament balnear antistres, furnizarea de
informaţii şi asistenţă referitoare la utilizarea
produselor destinate îngrijirii pielii, tratamentelor
de înfrumuseţare şi produselor cosmetice,
servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii
de tratamente cosmetice dermatologice care
utilizează aparate performante în combinaţie cu
produsele endocosmetice (creme şi loţiuni de
uz profesional ce pătrund în straturile profunde
ale epidermei prin intermediul aparatelor,
tonifierea, întinderea şi eliminarea ridurilor,
masaje de diferite tipuri, furnizarea de servicii
informaţionale, management, consultanţă şi
asistenţă pentru serviciile de mai sus.

───────

(210) M 2017 07394
(151) 16/11/2017
(732) SC PAMAS TRADING SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU NR. 5, BLOC
L 2, AP. 12, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, *, PH, ROMANIA

(540)
ZooPoint

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

31. Alimente pentru animale.
35. Regruparea în beneficiul terţior a alimentelor
şi accesoriilor pentru animale, respectiv animale

vii (exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, cât şi prin
intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2017 07395
(151) 16/11/2017
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L.,

STR. ŞTEFAN GRECEANU NR. 5,
BL. L2, AP. 12, JUD. PRAHOVA ,
PLOIEŞTI , ROMANIA

(540)
mon petit Ami

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.
31. Alimente pentru animale.

───────

(210) M 2017 07396
(151) 16/11/2017
(732) S.C. DAMMR TEA COMPANY

S.R.L., STR. ION RUSU SIRIANU
NR. 20, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
THE FABLE

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri şi
restaurante.

───────
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(210) M 2017 07397
(151) 16/11/2017
(732) NEAGU C. CATALIN Cabinet

Individual Proprietate Industriala
, STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI
, IAŞI, 700730 , ROMANIA

(540)
Protect your ideas.

Protect your business.
Protect your future.

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2017 07398
(151) 16/11/2017
(732) SC SUPREMIA GRUP SRL, CALEA

CIUGUDULUI NR. 7, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510382, ROMANIA

(540)

SOLINA DESIGNING
SUCCESS STORIES

TOGETHER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.13; 26.01.18

(591) Culori revendicate:galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și

silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții extinctoare, preparate
pentru călirea și sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinați/te industriei (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de folie
și pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, animale vii,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, hrană și
băuturi pentru animale, malt, cereale și semințe
crude și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare (Solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07401
(151) 16/11/2017
(732) TEODOR NECULOIU, STR. IZVOR

NR. 59, JUD. BRAŞOV, RÂŞNOV,
ROMANIA

(540)

existam

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.13; 26.13.01

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, turcoaz

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

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

───────

(210) M 2017 07405
(151) 16/11/2017
(732) OANA LIVIA BADEA, STR. JULES

MICHELET NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OANA LIVIA BADEA
LAW OFFICE

(531) Clasificare Viena: 17.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7411C)

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

16. Cărţi, publicaţii, broşuri (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Învăţământ, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2017 07408
(151) 16/11/2017
(732) SC BAZAR PRODUCTION SRL,

STR. ION NECULCE NR. 16, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011255,
ROMANIA

(540)

FALL IN LOVE FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07409
(151) 16/11/2017
(732) GREEN LIGHT ALTERNATIVES

SRL, STR. CARPAŢI NR. 40,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012323,
ROMANIA

(540)
LED IT UP

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a led-urilor
auto folosite pentru autovehicule, atât în interior
cât şi în exterior (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate şi prin intermediul site-urilor web.
42. Crearea şi menţinerea de site-uri web.

───────

(210) M 2017 07411
(151) 16/11/2017
(732) FLOREA SIMA CUȚA, CALEA

FERENTARI NR. 3, BL. 75, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STELIANA SIMA

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

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

───────

(210) M 2017 07412
(151) 16/11/2017
(732) IOANA AMALIA KEREKEȘ, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 7-3,
JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

Pita Nealcoșe
Rădăcinile au gust
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(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2017 07413
(151) 16/11/2017
(732) Asociația Camera de Comerț

Americana în Romania, STR. ION
CAMPINEANU NR. 11, UNION
INTERNATIONAL CENTER, ET. 4,
BUCUREȘTI, 010031, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
B, ROMANIA

(540)
BIAC

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

9. Programe de calculator, software de
calculator (programe), programe de calculator
pentru accesarea şi folosirea internetului,
programe de calculator stocate în format
digital, programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea și căutarea în bazele de date online a
publicațiilor în format digital, toate înregistrate pe
suporturi de date sau furnizate on-line din baze
de date sau de pe internet.
16. Articole de papetărie (tipărituri), hârtie şi
carton, buletine informative, reviste (publicaţii
periodice), material didactic (cu excepţia
aparatelor), fișe cu informaţii (tipărituri), publicaţii
imprimate, sacoșe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi mijloace pentru decorare
şi artă, produse din hârtie de unică folosință,
materiale pentru filtrare din hârtie, suporturi
pentru bani, obiecte de artă şi figurine din hărtie
şi carton şi machete arhitectonice, echipament
pentru educaţie (tipărituri), cărţi educative,
materiale educative tipărite, enciclopedii, reviste
ştiinţifice, reviste generaliste, cărţi documentare.
35. Publicitate, managementul şi administrarea
afacerilor, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, cercetare în
domeniul afacerilor şi cercetare de piață,

consultanţă în domeniul analizei activității
economice, studii de piață.
41. Publicare de cărţi şi reviste, publicare
de cărţi şi recenzii, publicare de reviste și
cărţi, editare de cărţi şi recenzii, publicare de
periodice şi cărţi în format electronic, servicii de
educaţie juridică, furnizare de cursuri de educaţie
continuă în domeniul juridic, servicii educative
pentru adulti în domeniul juridic, organizare
de seminarii şi conferințe, organizare de
seminarii şi congrese, organizare de conferințe,
expoziţii (cu scop educativ) şi concursuri,
organizarea de conferințe referitoare la educaţie,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare de conferințe pe teme
de comerț (instruire), organizarea şi conducerea
de conferințe şi seminarii.
45. Servicii juridice, consiliere juridică, compilare
de informaţii juridice, furnizare de informaţii
juridice, consultanţă oferită de experți pentru
problemele juridice, servicii de arbitraj, servicii de
arbitraj în legătură cu relațiile industriale, servicii
de arbitraj, intermediere şi conciliere privind
conflicte, mediere, servicii de mediere, servicii
de mediere juridică, consiliere cu privire la litigii,
servicii în materie de litigii, servicii de soluționare
a litigiilor, asistenţă pentru litigii asistată de
calculator, servicii de soluționare alternativă
a litigiilor, servicii de mediere a conflictelor
conjugale, servicii de arbitraj, intermediere şi
conciliere privind conflicte, consiliere cu privire la
litigii, servicii de soluționare a litigiilor, cercetări
juridice, consultanţă în materie de litigii, furnizare
de informaţii judiciare, servicii de asistenţă
pentru litigii, servicii de consiliere juridică, servicii
de contencios, servicii de informaţii juridice.

───────
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(210) M 2017 07414
(151) 16/11/2017
(732) Florin Gabriel Mamiron, STR.

VLAICU VODA NR. 23, BL. V38,
AP. 78, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

deluat.ro

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze 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 şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────

(210) M 2017 07415
(151) 16/11/2017
(732) ROMEB SRL, STR. ZIZINULUI

NR. 109 BIS, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VIN LA MUNTE

(531) Clasificare Viena: 19.07.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 07416
(151) 16/11/2017
(732) SC GARANTA ASIGURARI SA,

BDUL. ION MIHALACHE NR.
19-21, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR. 14, ET. 1, AP. 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

G

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.21;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, reasigurari, subscriere asigurări,
consultanţă pentru asigurări, brokeraj de
asigurări, consultanţă pentru asigurări, informaţii
legate de asigurări, asigurări financiare,
subscrierea asigurărilor de incendiu, subscrierea
asigurărilor de accidente, subscrierea
asigurărilor de sănătate, subscrieri de asigurări
de viață, subscrierea asigurărilor maritime,
evaluare financiară (asigurare, banking,
imobiliare), afaceri financiare, afaceri monetare,
depunerea garanțiilor, banking, home banking,
brokeraj, servicii financiare de lichidare a
afacerilor, investiții de capital, colectarea
de fonduri de caritate, verificarea cecurilor,
clearing financiar, instituții de clearing financiar,
consultanţă financiară, birou de credite, servicii
de cărduri de credit, emiterea cardurilor de
credit, brokeraj vama, servicii de carduri de
debit, agenții de colectare a debitelor, depozite
de valori, schimb de bani, factoring, fiduciar,
informaţii financiare, management financiar,
sponsorizare financiară, servicii de finanțare,
evaluări fiscale, investiții de fonduri, străngerea
de fonduri caritabile, transferul electronic de
fonduri, garanții, finanțarea contractelor în

rate, împrumuturi în rate, investiții de capital,
emiterea de cărţi de credit, împrumuturi contra
garanții, împrumuturi financiare, banking pentru
ipoteci, fonduri mutuale, servicii de fonduri
tip "provident", servicii de depunere în casete
valorice, servicii bancare de economisire,
brokeraj de garanții reale imobiliare, cotații
bursiere, brokeraj cu acțiuni şi titluri, servicii de
garanții, transfer electronic de fonduri, emiterea
de cecuri de calatorie, curatelă, depozite
valorice, evaluări fiscale.

───────

(210) M 2017 07417
(151) 16/11/2017
(732) FRANCESCO VENANZI, VIA

REGGIO CAMPI LL TRONCO, NR.
80-89128 REGGIO CALABRIA,
VIA REGGIO CAMPI IL TRONCO,
ITALIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HIPSTER STORE
ITALIAN FOOD
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(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben închis, portocaliu, negru

(511) Produse și/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, toate acestea de proveniență
italiană.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante cu specific italienesc şi cazare
temporară.

───────

(210) M 2017 07418
(151) 16/11/2017
(732) BODEGA PIETROASA SRL,

STR. UNIRII NR. 1, JUD. BUZĂU,
BUCUREŞTI, 120266, ROMANIA

(540)
CRASMARITA DIN BUZAU

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2017 07419
(151) 16/11/2017
(732) TALENT DISTRICT S.R.L., BD.

FICUSULUI NR. 44A, CORP B,
BIROUL NR. 1, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TALENT DISTRICT

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.17

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────
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(210) M 2017 07420
(151) 16/11/2017
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)

BRD INSIDER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.16; 26.11.12

(591) Culori revendicate:portocaliu-Pantone
171C, negru-Pantone 000C

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

16. Publicaţii, materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, publicitate on-line.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2017 07421
(151) 16/11/2017
(732) BRD-Groupe Societe

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)

BRD INSIDER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.12; 26.02.07

(591) Culori revendicate:verde-Pantone 389
C, negru-Pantone 000C

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

16. Publicaţii, materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, publicitate on-line.

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2017 07422
(151) 16/11/2017
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)

BRD INSIDER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.12; 26.04.16; 26.02.07

(591) Culori revendicate:roşu-Pantone 199,
negru-Pantone 000C

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

16. Publicaţii, materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, publicitate on-line.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2017 07423
(151) 16/11/2017
(732) BODEGA PIETROASA SRL,

STR. UNIRII NR. 1, JUD. BUZĂU,
BUCUREŞTI, 120266, ROMANIA

(540)

Drumul DE LA VIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, bej
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2017 07424
(151) 16/11/2017
(732) DAR-NIC MARKET SRL, STR.

SABARULUI NR. 60, BIROUL
NR. 3, LOC. VÂRTEJU, JUDEŢUL
ILFOV, MĂGURELE, ROMANIA

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, STR. BATISTEI
NR. 35, AP. 23, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020935

(540)

D'ale Ardelenilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 08.05.02; 08.05.25

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, alb, bej, grena

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

35. Prezentarea prin toate mijloacele de
comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul sau
ridicata, a produselor alimentare.

───────

(210) M 2017 07425
(151) 16/11/2017
(732) INDUSTRIAL BROKERAGE

SERVICES S.R.L., STR. IULIU
MANIU NR. 616, BL. B 101,
CORP B, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dunwell real estate doers

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Marketing imobiliar.
36. Brokeraj imobiliar, agenţii imobiliare,
servicii oferite de agenţi imobiliari, investiţii
imobiliare, gestionarea investiţiilor imobiliare,
managementul proprietăţilor imobiliare.

───────
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(210) M 2017 07426
(151) 16/11/2017
(732) GUANGZHOU SHIRUI

ELECTRONICS CO.,LTD., STR.
KEZHU ROAD, SCIENCE PARK
NR. 192, GUANGZHOU, CHINA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

Maxhub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Huse pentru tablete, terminale interactive
cu ecran tactil, table electronice interactive
whiteboard, inele inteligente (dispozitiv
electronic), software (program) pentru jocuri
pe calculator (dispozitiv electronic) destinate
utilizării pe telefoanele mobile şi celulare,
ochelari inteligenţi, ceasuri inteligente, aparate
pentru scanarea de amprente digitale, software
(program) de recunoaştere a gesturilor, interfeţe
audio, căşti pentru realitate virtuală, decodoare
pentru televizoare, camere de termoviziune,
aparate de detectare cu raze infraroşii, brelocuri
electronice sub formă de dispozitive de comanda
la distanţă, staţii de alimentare pentru vehicule
electrice, cantare cu analizoare de masă
corporala, computere, periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, componente
hardware pentru calculatoare, ecrane video,
tablete, televizoare, creioane electronice (pentru
unităţi de afisaj vizual), memorii usb, căşti
audio, software (program) de calculator
înregistrat, cuploare (echipamente de procesare
a datelor), dispozitive pentru procesarea
datelor, cititoare (aparatura pentru procesarea
datelor), interfeţe (informatica), emiţătoare de
semnale electronice, transpondere, aparate

pentru intercomunicatii, aparate de receptie
(sunet, imagine), aparate pentru transmiterea
sunetului, aparate de mărit (fotografie), aparat de
control de la distanta, microprocesoare, cutii de
derivatie (electricitate), baterii galvanice.

───────

(210) M 2017 07427
(151) 16/11/2017
(732) ADRIAN NICOLAE BOBEANU,

STR. INT SOCULUI NR. 4, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

atelierul Hai Hui

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Imprimare, inclusiv imprimare digitala, 3d şi
offset, imprimare pe materiale textile, imprimare
de poze şi fotografii stocate digital, desene,
imprimare de imagini pe obiecte şi imprimare
personalizata.
41. Producţie audio, video, multimedia şi
fotografie.

───────
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(210) M 2017 07428
(151) 16/11/2017
(732) MAKE HOT SRL, STR. VLAD

ŢEPEŞ NR. 135, JUDEŢ ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

MAKE HOT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Comercializarea, vânzarea en gros şi
en detail şi regruparea în avantajul terţilor
de produse cosmetice şi de înfrumuseţare
(exceptând transportul), prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web sau platforme specializate,
astfel încât tertii le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legatură
cu aceste produse, servicii de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate, servicii
oferite de lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.

───────

(210) M 2017 07429
(151) 16/11/2017
(732) CHRISTIAN LOUBET, STR.

JANDARMERIEI NR. 14, BL. 7,
SC. A, SECTOR 1, STEJARII
RESIDENCE, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)
BREAKANDFAST

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

43. Servicii de rezervare la hoteluri, rezervare
pe internet de cazare temporară, servicii de
rezervare de camere de vacanţă, de călătorie
şi servicii de rezervare pentru staţiuni, servicii
de rezervare a meselor, furnizare de informaţii
cu privire la hoteluri, locurile de cazare pentru
călătorie, vacanţe şi staţiuni, servicii de agenţie
de voiaj pentru rezervarea de cazare temporară,
de camere la hotel sau de locuri la restaurante,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe internet
sub formă unei platforme specializate, servicii de
consiliere şi consultanţă în domeniul serviciilor
menţionate anterior.

───────

(210) M 2017 07430
(151) 16/11/2017
(732) CHRISTIAN LOUBET, STR.

JANDARMERIEI NR. 14, BL. 7,
SC. A, SECTOR 1, STEJARII
RESIDENCE, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2,
AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
BREAKANDBED

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de rezervare la hoteluri, rezervare
pe internet de cazare temporară, servicii de
rezervare de camere de vacanţă, de călătorie
şi servicii de rezervare pentru staţiuni, servicii
de rezervare a meselor, furnizare de informaţii
cu privire la hoteluri, locurile de cazare pentru
călătorie, vacanţe şi staţiuni, servicii de agenţie
de voiaj pentru rezervarea de cazare temporară,
de camere la hotel sau de locuri la restaurante,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe internet
sub formă unei platforme specializate, servicii de
consiliere şi consultanţă în domeniul serviciilor
menţionate anterior.

───────

(210) M 2017 07431
(151) 16/11/2017
(732) FRANCESCA GABRIELA

SIRBU, STR. BLANDESTI NR.
7A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CONSILIER PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
CONSTANŢA, 900654, RO.CO,
ROMANIA

(540)
FRANNY

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

41. Servicii de divertisment oferite de un artist.
───────



               E R A T Ă

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2017/07341, înregistrată în data de 14.11.2017 şi publicată
în data de 21.11.2017, deoarece taxa de publicare şi
înregistrare nu a intrat în contul OSIM.



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 07376, publicat în data de 15.11.2017 a fost
omisă clasa 35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou.  


