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Cereri m|rci publicate în 20.01.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 00229 17/01/2017 BUDAI ISTVAN

2 M 2017 00230 17/01/2017 KAIDISICARTER S.R.L. KAIDISI IMBRACAMINTE

3 M 2017 00231 17/01/2017 KAIDISICARTER S.R.L. LBJ

4 M 2017 00232 17/01/2017 MEDIA CONSUM IMC S.R.L. MEDIACONSUM

5 M 2017 00233 17/01/2017 PRODUCTIE FORTUNA FOREST
S.R.L.

MONTE CERVO

6 M 2017 00234 17/01/2017 LAUROM SOLUTIONS S.R.L. 4Chef; for you

7 M 2017 00235 17/01/2017 S.C. CENTRUL MEDICAL
PANDURI S.A.

centrul medical PANDURI

8 M 2017 00236 17/01/2017 S.C. RIJT CO S.R.L. BERE ARTIZANAL{ CAPRA
NOASTR{ f|cut| în IaÕi

9 M 2017 00237 17/01/2017 STAN M. FLORENTINA PFA PINK ROM CONCEPT

10 M 2017 00238 17/01/2017 S.C. ASTEK S.R.L. PRACTIC Dai 1 STRAT Õi ai
terminat! Vopsea lavabil| pentru
interior, alb|, mat| profesional|

11 M 2017 00239 17/01/2017 S.C. PIZZA CORNETTI S.R.L. Pizza Cornetti

12 M 2017 00240 17/01/2017 S.C. SECURITY GUARD GROUP
S.R.L.

SECURITY GUARD GROUP S.
G. G. PAZA SI PROTECTIE
CONSTANTA

13 M 2017 00241 17/01/2017 S.C. GDA AGER PIT S.R.L. GDA AGER PIT

14 M 2017 00242 17/01/2017 CHIRA CLAUDIA mere de Lechinta FERMA
POMICOLA LECHINTA
www.meredelechinta.ro

15 M 2017 00243 17/01/2017 FOTBAL CLUB STEAUA
BUCUREÔTI S.A.

Fotbal Club Sporting Bucuresti

16 M 2017 00244 17/01/2017 FOTBAL CLUB STEAUA
BUCUREÔTI S.A.

Fotbal Club Sporting Becali
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17 M 2017 00245 17/01/2017 S.C. SWEET SENSATION S.R.L. VANILLA SWEETS & MORE

18 M 2017 00246 17/01/2017 S.C. HANAMI WAY S.R.L. HANNAMI

19 M 2017 00247 17/01/2017 WINNER SECURITY S.R.L. Winner Security

20 M 2017 00248 17/01/2017 S.C. VITICOLA S.A. AMMOS

21 M 2017 00249 17/01/2017 S.C. VALERII PROFESIONAL
S.R.L.

Möller
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(210) M 2017 00243
(151) 17/01/2017
(732) FOTBAL CLUB STEAUA

B U C U R E ŞT I  S . A . ,  Ş o s .
Bucureşti-Târgovişte nr. 217, judeţul
Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Fotbal Club Sporting Bucuresti

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

16 Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat; truse,
penare şi mape pentru scris; abţibilduri,
suporturi de pahare din hârtie (discuri), hârtie
pentru scrisori, steaguri din hârtie, fanioane
din hârtie, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou din hârtie, felicitări, albume, fotografii,
afişe, cărţi poştale, portrete, panouri
publicitare din hârtie şi carton, calendare;
publicaţii tipărite, cărţi, periodice, ziare şi
reviste toate acestea având legatură cu fotbalul
profesionist.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte sport şi pentru timpul liber,
şepci, mănuşi; ghete de fotbal cu crampoane;
echipamente (îmbrăcăminte, încălţăminte) de
fotbal ca replici ale celor purtate de jucătorii
echipei; veste pentru fotbal; tenişi, şosete,
jambiere, ghete, pantaloni şi tricouri de fotbal;
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri de
purtat la gât, bandane, bentiţe, egări, pelerine.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; jocuri electronice şi jocuri video
(jucării); mese pentru fotbal de masă, imitaţii

în miniatură de echipamente de fotbal,
genunchiere pentru fotbal, mingi de fotbal,
porţi de fotbal, mănuşi de fotbal (articole de
sport), decoraţiuni şi ornamente pentru pomul
de Crăciun, protecţii pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi.
35 Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist; promovarea
evenimentelor sportive în fotbal profesionist,
şi anume sub formă de planificare şi realizare
de măsuri publicitare şi realizare de măsuri de
sponsorizare; publicitate, inclusiv promoţii de
vânzare pentru produse şi servicii ale altor
persoane prin acorduri de sponsorizare şi
licenţiere în legatură cu evenimente sportive;
furnizarea de servicii de consultanţă privind
administrarea personalului pentru echipe
sportive; regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru suporteri sub formă de filme
DVD, CD-uri, jocuri pentru calculatoare
(programe), jocuri de divertisment (software)
pentru utilizarea cu display-uri externe sau
monitoare, jocuri video pentru utilizarea cu
aparatele de televizor, ochelari de soare,
parasolare, etuiuri şi genţi adaptate pentru
acestea, căşti pentru sport, caschete de
protecţie pentru ciclişti, tetine, biberoane,
metale preţioase şi aliajele lor, bijuterii, pietre
preţioase, ceasuri de mână şi instrumente de
ceasornicărie, ştrasuri, broşe, ornamente din
metale preţioase pentru pălării, agrafe de
cravată şi ace pentru paruri, butoni de
manşetă, medalii, inele de chei cu ornamente
sau embleme, insigne, cupe din metale
preţioase (trofee), hârtie, carton, produse de
imprimerie, fotografii, produse din hârtie
(mape de scris şi articole de birou), pastă şi
lipici pentru papetărie şi de uz menajer,
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale didactice şi materiale pentru predare
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
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pentru ambalat, calendare, abţibilduri,
decalcomanii, suporturi pentru pahare,
şerveţele de masă din hârtie, piele şi imitaţii
de piele, valize şi saci de voiaj, rucsacuri,
cufere, pungi, pungi pentru toaletă,
portmonee, umbrele, parasolare şi bastoane
pentru drumeţii, unelte şi recipienţi pentru uz
casnic şi bucătărie, articole din sticlă, porţelan
şi ceramică, căni şi sticle, sticle izolante,
periuţe de dinţi, pungi pentru toaletă (cu
conţinut), ţesături şi produse textile,
aşternuturi de pat şi cuverturi de masă,
s teaguri ,  fanioane,  îmbrăcăminte ,
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, insigne pentru decorare, nasturi,
jocuri şi jucării, articole de gimnastică şi
articole sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, articole pentru fumători,
chibrituri (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; organizare de evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare;
managementul afacerilor sportivilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului profesionist; organizare
de evenimente, partide şi competiţii de fotbal
profesionist (divertisment); pronosport pentru
fotbal; cantonamente de fotbal; producţie de
filme legate de fotbal; cursuri de fotbal;
producţie şi montaj de reportaje, filme,
documentare şi programe de televiziune şi
radio asociate cu fotbalul profesionist;
organizare de evenimente fotbalistice;
organizarea şi conducerea de congrese, de
seminarii, de conferinţe; simpozioane, ateliere
de formare; orientare profesională (consiliere
educativă sau de instruire); consiliere
(învăţământ); pregătire profesională (practică)
(demonstraţie); organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; publicare de
texte, altele decât cele publicitare; publicaţii

on-line; servicii de jocuri online (de pe o reţea
informatică); rezervare de locuri pentru
evenimente sportive; publicarea şi editarea de
produse de imprimerie, şi în format electronic
(nedescărcabil), şi pe internet; organizare şi
găzduire de ceremonii de decernare de premii;
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor; servicii ale unui club
sportiv de fotbal profesionist; producţie şi
închiriere de filme, înregistrări video şi
DVD-uri cu privire la aspecte asociate cu
fotbalul profesionist; producţie de evenimente
sportive pentru filme; servicii de informare cu
privire la bilete pentru evenimente sportive;
organizare de rezervări de bilete pentru
evenimente sportive şi alte evenimente de
divertisment; rezervare, prestată şi prin
Internet, on-line, prin intermediul televiziunii
şi radioului, de locaţii, bilete de intrare şi
acces, inclusiv sub formă de bilete şi acces
electronic şi sub formă de carduri magnetice,
toate acestea pentru evenimente sportive;
exploatarea instalaţiilor sportive; coaching şi
training sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00244
(151) 17/01/2017
(732) FOTBAL CLUB STEAUA

B U C U R E ŞT I  S . A . ,  Ş o s .
Bucureşti-Târgovişte nr. 217, judeţul
Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Fotbal Club Sporting Becali

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

16 Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat; truse,
penare şi mape pentru scris; abţibilduri,
suporturi de pahare din hârtie (discuri), hârtie
pentru scrisori, steaguri din hârtie, fanioane
din hârtie, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou din hârtie, felicitări, albume, fotografii,
afişe, cărţi poştale, portrete, panouri
publicitare din hârtie şi carton, calendare;
publicaţii tipărite, cărţi, periodice, ziare şi
reviste toate acestea având legatură cu fotbalul
profesionist.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte sport şi pentru timpul liber,
şepci, mănuşi; ghete de fotbal cu crampoane;
echipamente (îmbrăcăminte, încălţăminte) de
fotbal ca replici ale celor purtate de jucătorii
echipei; veste pentru fotbal; tenişi, şosete,
jambiere, ghete, pantaloni şi tricouri de fotbal;
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri de
purtat la gât, bandane, bentiţe, egări, pelerine.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; jocuri electronice şi jocuri video

(jucării); mese pentru fotbal de masă, imitaţii
în miniatură de echipamente de fotbal,
genunchiere pentru fotbal, mingi de fotbal,
porţi de fotbal, mănuşi de fotbal (articole de
sport), decoraţiuni şi ornamente pentru pomul
de Crăciun, protecţii pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi.
35 Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist; promovarea
evenimentelor sportive în fotbal profesionist,
şi anume sub formă de planificare şi realizare
de măsuri publicitare şi realizare de măsuri de
sponsorizare; publicitate, inclusiv promoţii de
vânzare pentru produse şi servicii ale altor
persoane prin acorduri de sponsorizare şi
licenţiere în legatură cu evenimente sportive;
furnizarea de servicii de consultanţă privind
administrarea personalului pentru echipe
sportive; regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru suporteri sub formă de filme
DVD, CD-uri, jocuri pentru calculatoare
(programe), jocuri de divertisment (software)
pentru utilizarea cu display-uri externe sau
monitoare, jocuri video pentru utilizarea cu
aparatele de televizor, ochelari de soare,
parasolare, etuiuri şi genţi adaptate pentru
acestea, căşti pentru sport, caschete de
protecţie pentru ciclişti, tetine, biberoane,
metale preţioase şi aliajele lor, bijuterii, pietre
preţioase, ceasuri de mână şi instrumente de
ceasornicărie, ştrasuri, broşe, ornamente din
metale preţioase pentru pălării, agrafe de
cravată şi ace pentru paruri, butoni de
manşetă, medalii, inele de chei cu ornamente
sau embleme, insigne, cupe din metale
preţioase (trofee), hârtie, carton, produse de
imprimerie, fotografii, produse din hârtie
(mape de scris şi articole de birou), pastă şi
lipici pentru papetărie şi de uz menajer,
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale didactice şi materiale pentru predare
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(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, calendare, abţibilduri,
decalcomanii, suporturi pentru pahare,
şerveţele de masă din hârtie, piele şi imitaţii
de piele, valize şi saci de voiaj, rucsacuri,
cufere, pungi, pungi pentru toaletă,
portmonee, umbrele, parasolare şi bastoane
pentru drumeţii, unelte şi recipienţi pentru uz
casnic şi bucătărie, articole din sticlă, porţelan
şi ceramică, căni şi sticle, sticle izolante,
periuţe de dinţi, pungi pentru toaletă (cu
conţinut), ţesături şi produse textile,
aşternuturi de pat şi cuverturi de masă,
s teaguri ,  fanioane,  îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, insigne pentru decorare, nasturi,
jocuri şi jucării, articole de gimnastică şi
articole sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, articole pentru fumători,
chibrituri (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; organizare de evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare;
managementul afacerilor sportivilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului profesionist; organizare
de evenimente, partide şi competiţii de fotbal
profesionist (divertisment); pronosport pentru
fotbal; cantonamente de fotbal; producţie de
filme legate de fotbal; cursuri de fotbal;
producţie şi montaj de reportaje, filme,
documentare şi programe de televiziune şi
radio asociate cu fotbalul profesionist;
organizare de evenimente fotbalistice;
organizarea şi conducerea de congrese, de
seminarii, de conferinţe; simpozioane, ateliere
de formare; orientare profesională (consiliere
educativă sau de instruire); consiliere
(învăţământ); pregătire profesională (practică)
(demonstraţie); organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; publicare de

texte, altele decât cele publicitare; publicaţii
on-line; servicii de jocuri online (de pe o reţea
informatică); rezervare de locuri pentru
evenimente sportive; publicarea şi editarea de
produse de imprimerie, şi în format electronic
(nedescărcabil), şi pe internet; organizare şi
găzduire de ceremonii de decernare de premii;
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor; servicii ale unui club
sportiv de fotbal profesionist; producţie şi
închiriere de filme, înregistrări video şi
DVD-uri cu privire la aspecte asociate cu
fotbalul profesionist; producţie de evenimente
sportive pentru filme; servicii de informare cu
privire la bilete pentru evenimente sportive;
organizare de rezervări de bilete pentru
evenimente sportive şi alte evenimente de
divertisment; rezervare, prestată şi prin
Internet, on-line, prin intermediul televiziunii
şi radioului, de locaţii, bilete de intrare şi
acces, inclusiv sub formă de bilete şi acces
electronic şi sub formă de carduri magnetice,
toate acestea pentru evenimente sportive;
exploatarea instalaţiilor sportive; coaching şi
training sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00245
(151) 17/01/2017
(732) S.C. SWEET SENSATION S.R.L.,

Str. Serg. Nicolae Florescu nr. 47,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VANILLA SWEETS & MORE

(591) Culori revendicate:marsala

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00236
(151) 17/01/2017
(732) S.C. RIJT CO S.R.L., Str.

Debarcaderului nr. 50A, Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi,  SAT VALEA
ADÂNCĂ ROMANIA 

(540)

BERE ARTIZANALĂ CAPRA
NOASTRĂ făcută în Iaşi

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030401; 090907;

270501; 290112;  

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00237
(151) 17/01/2017
(732) STAN M. FLORENTINA PFA,

Calea Griviţei nr. 210, bl. L1, et. 6, ap.
23,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PINK ROM CONCEPT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00238
(151) 17/01/2017
(732) S.C. ASTEK S.R.L., Str. Industrială

nr. 22A, judeţul Constanţa, 905900,
OVIDIU ROMANIA 

(540)

PRACTIC Dai 1 STRAT şi ai terminat!
Vopsea lavabilă pentru interior, albă, mată
profesională

(591) Culori revendicate:alb, verde, gri,
maro deschis, magenta

  (531) Clasificare Viena:020914; 250119;
260118; 270501; 290115;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00240
(151) 17/01/2017
(732) S.C. SECURITY GUARD GROUP

S.R.L., Str. Farului nr. 29, judeţul
Constanţa, CONSTANŢA ROMANIA

(540)

SECURITY GUARD GROUP S. G. G.
PAZA SI PROTECTIE CONSTANTA
  
(531) Clasificare Viena:010317; 020916;

240115; 270501; 270522;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00241
(151) 17/01/2017
(732) S.C. GDA AGER PIT S.R.L., Str.

Petru Rareş nr. 5, bl. P17, sc. B, et. 2,
ap. 6, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

GDA AGER PIT

(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:250118; 260418;

270501; 290112;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00242
(151) 17/01/2017
(732) CHIRA CLAUDIA, Str. Principală

nr. 564, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420156, LECHINTA ROMANIA 

(540)

mere de Lechinta FERMA POMICOLA
LECHINTA www.meredelechinta.ro

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:020901; 050713;

270501; 290112;  

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

31 Fructe şi legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00239
(151) 17/01/2017
(732) S.C. PIZZA CORNETTI S.R.L., Str.

Şcolii nr. 14, judeţul Covasna,
525400, TG. SECUIESC ROMANIA

(540)

Pizza Cornetti

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
galben, portocaliu, verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:080725; 270501;

290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, îndulcitor de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00246
(151) 17/01/2017
(732) S.C. HANAMI WAY S.R.L., Str.

Eugen Jebeleanu nr. 3, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

HANNAMI
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;

270507; 270511;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, piei de animale.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00247
(151) 17/01/2017
(732) WINNER SECURITY S.R.L., Str.

George Coşbuc nr. 43, Judeţul
Maramureş, BAIA SPRIE ROMANIA

(540)

Winner Security

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

030724; 240107; 240109; 270501;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; transport securizat de valori.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
persoanelor; servicii prestate de garda de
securitate; servicii de securitate pentru
protejarea proprietăţii şi a persoanelor; servicii
de control de securitate al bagajelor în
aeroporturi; servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri; control de securitate
pentru persoane şi bagaje în aeroporturi;
furnizare de informaţii despre servicii prestate
de un agent de securitate; servicii prestate de
un agent de securitate pentru protecţia
proprietăţii şi persoanelor; servicii de
monitorizare electronică în scopuri de
securitate; servicii de siguranţă, salvare,

securitate şi control; servicii de inspectii de
securitate pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00248
(151) 17/01/2017
(732) S.C. VITICOLA S.A., Str. Gării nr.

1, Judeţul Constanţa, , COGEALAC
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

AMMOS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00249
(151) 17/01/2017
(732) S.C. VALERII PROFESIONAL

S.R.L., Str. Căpitan Dinu Pestriţu nr.
52, camera 9, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Möller

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

290112;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00229
(151) 17/01/2017
(732) BUDAI ISTVAN, Str. Lăcrămioarelor

nr. 4, ap. 39, jud. Cluj, 400470,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

 (531) Clasificare Viena:050105; 050116;
260115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
zahăr, miere, sirop de melasă; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00230
(151) 17/01/2017
(732) KAIDISICARTER S.R.L., Bd. Gării

Obor nr. 3E, parter, camera 3, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAIDISI IMBRACAMINTE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00231
(151) 17/01/2017
(732) KAIDISICARTER S.R.L., Bd. Gării

Obor nr. 3E, parter, camera 3, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LBJ

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00232
(151) 17/01/2017
(732) MEDIA CONSUM IMC S.R.L.,

Calea 13 Septembrie nr. 221-223-225,
Complex Comercial PROSPER, etaj 3,
biroul nr. 4, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDIACONSUM

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00233
(151) 17/01/2017
(732) PRODUCTIE FORTUNA FOREST

S.R.L., Str. Eroilor nr. 9, jud.
Covasna, 525200, COVASNA
ROMANIA 

(540)

MONTE CERVO

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00234
(151) 17/01/2017
(732) LAUROM SOLUTIONS S.R.L., Str.

Rădulescu Motru nr. 13, bl. 13, cam.
53, sect. 4, 040361, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

4Chef; for you

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:090719; 270501;

270701; 270711; 290112;  

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

21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă  brută  sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii; sticlărie, porţelan şi ceramică.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00235
(151) 17/01/2017
(732) S.C. CENTRUL MEDICAL

PANDURI S.A., Str. Renaşterii nr.
66, sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

centrul medical PANDURI

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
293C, 3005U)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 261113;

270501; 270503; 290112;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜


