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Cereri Mărci publicate în 24.03.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01589 17/03/2017 S.C. GENIDA AB S.R.L. GENIDA AB IZOLATII CU

SPUMA POLIURETANICA De
dimineaţă până seara, izolăm în
toată ţara

2 M 2017 01790 17/03/2017 S.C. BEL CONSULT S.R.L. KARMA TRAVEL

3 M 2017 01791 17/03/2017 S.C. REWE ROMANIA S.R.L. BONI

4 M 2017 01792 17/03/2017 CRAZY MERT S.R.L. KOKOA DRESS

5 M 2017 01793 17/03/2017 S.C. CAVUS COM S.R.L. TEEXX

6 M 2017 01794 17/03/2017 NEMEŞ ROXANA MANUELA Roxana Nemeş

7 M 2017 01795 17/03/2017 TRANSILVANIA NUTS S.R.L. TRANSILVANIA NUTS

8 M 2017 01796 17/03/2017 ENEA OVIDIU MIHAI wildapp

9 M 2017 01797 17/03/2017 ZIZA FOOD SRL-D PIANO PIZZA DELIVERY

10 M 2017 01798 17/03/2017 S.C. TRACKNAMIC S.R.L. TRACKNAMIC

11 M 2017 01799 17/03/2017 S.C. MOBELLA SOLUTIONS
S.R.L.

MR. SOFA

12 M 2017 01800 17/03/2017 S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L.

MAYER circulating pumps

13 M 2017 01801 17/03/2017 BCR Banca pentru Locuinte S.A. BCR BpL-Expert in renovare

14 M 2017 01802 17/03/2017 BCR Banca pentru Locuinte S.A. Expert în renovare

15 M 2017 01803 17/03/2017 SPARTACUS PAZA PROTECTIE
S.R.L.

S.C. SPARTACUS PAZĂ
PROTECŢIE S.R.L.

16 M 2017 01805 17/03/2017 S.C. IMBUS COM S.R.L. Imbus scule unelte diverse

17 M 2017 01806 17/03/2017 OVIDIU TECI PS PariSlot
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2017 01807 17/03/2017 Carrefour Romania S.A. CRUZ snacking & coffee

19 M 2017 01808 17/03/2017 Carrefour Romania S.A. CRUZ CAFE snacking & coffee

20 M 2017 01809 17/03/2017 DIVIZIA PROTGUARD S.R.L. DIVIZIA PROTGUARD

21 M 2017 01810 17/03/2017 DOMHUN S.R.L. Vigadó

22 M 2017 01811 17/03/2017 CONSILIUL CONCURENŢEI CONSILIUL CONCURENŢEI
ROMÂNIA

23 M 2017 01812 17/03/2017 S.C. FB MANAGEMENT S.R.L. TRAVELSCOUNTER

24 M 2017 01813 17/03/2017 DEMIR FLORENTINA DASDEM AESTHETIC CLINIC

25 M 2017 01814 17/03/2017 CONSILIUL CONCURENŢEI CONSILIULCONCURENTEI
ROMANIA

26 M 2017 01815 17/03/2017 S.C. BROL MEDICAL CENTER
S.R.L.

BROL

27 M 2017 01816 17/03/2017 LI NAILS BOUTIQUE S.R.L. Li Nails BOUTIQUE
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(210) M 2017 01589
(151) 17/03/2017
(732) S.C. GENIDA AB S.R.L., Str.

Vrancei nr. 6, Judeţul Vrancea,
620166, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

GENIDA AB IZOLATII CU SPUMA
POLIURETANICA De dimineaţă până
seara, izolăm în toată ţara

 
(531) Clasificare Viena:260207; 260409;

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

clase:
17 Izolaţii ignifuge; izolaţii pentru construcţii;
izolaţii acustice pentru clădiri; izolaţii termice
din elastomer flexibile; izolaţii pentru
aeronave; materiale din acril folosite ca
izolaţii; izolaţii cu funcţii de etanşare pentru
protecţie fonică; izolaţii cu funcţii de etanşare
pentru protecţie termică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01807
(151) 17/03/2017
(732) Carrefour Romania S.A., Str. Gara

Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 4-7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CRUZ snacking & coffee

  
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

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

clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
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servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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;
gheaţă (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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01790
(151) 17/03/2017
(732) S.C. BEL CONSULT S.R.L., Str.

C o l i n e i  n r .  1 1 ,  J u d e ţ u l
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

KARMA TRAVEL

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

39 Servicii de organizare de călătorii oferite
de o agenţii de turism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01809
(151) 17/03/2017
(732) DIVIZIA PROTGUARD S.R.L., Str.

Dumbrava Roşie nr. 15, judeţul
Constanţa, 900613, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

DIVIZIA PROTGUARD
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(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, negru

(531) Clasificare Viena:010501; 010502;
030701; 030716; 040303; 090110;
240109; 240113; 270501; 290114;  

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

45 Servicii de pază; servicii de pază
antiefracţie; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri; servicii
de pază pe timp de noapte; servicii oferite de
către agenţii de pază pentru magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01810
(151) 17/03/2017
(732) DOMHUN S.R.L., Str. Dealului nr. 3,

judeţul Covasna, 520007, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

Vigadó

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01811
(151) 17/03/2017
(732) CONSILIUL CONCURENŢEI,

Piaţa Presei Libere, nr. 1, sector 1,
013701, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe Ştefan
nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CONSILIUL CONCURENŢEI
ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7687C), roşu (Pantone 7427C), galben
(Pantone 116C)

(531) Clasificare Viena:240723; 260316;
261125; 270501; 290114;  

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

16 Publicaţii (tipărituri), reviste, tipărituri,
pliante, broşuri, manuale, ghiduri, rapoarte,
buletine (tipărituri), diplome (tipărituri) ,
premii (tipărituri).
35 Relaţii publice: reprezintă România şi
schimbul de informaţii şi de experienţă în
relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile
internaţionale de profil şi cooperează cu
autorităţile de concurenţă străine; organizare
de expoziţii şi târguri cu scop comercial.
41 Educaţie; instruire şi anume: organizare şi
susţinere de conferinţe, seminarii,
simpozioane; organizare de expoziţii cu scop
cultural; servicii de publicare on-line.
45 Servicii juridice: privind cazurile de
încălcare/neîncălcare a dispoziţiilor unor
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articole din Legea Concurenţei, constatate în
urma investigaţiilor efectuate; ia decizii de
acordare a dispenselor de exceptări
individuale de înţelegeri, decizii de asociere
sau practici concertate sau de admitere de
concentrări economice, ca urmare a
investigaţiilor întreprinse; efectuează din
proprie iniţiativă investigaţii utile pentru
cunoaşterea pieţei; sesizează guvernul asupra
existenţei unei situaţii de monopol şi propune
luarea mă surilor necesare pentru controlul
preţului; sesizează Guvernul în cazuri de
imixtiune a organelor administraţ iei publice
centrale şi locale în aplicarea legii
concurenţei; avizează proiecte de hotărâri ale
guvernului care pot avea impact
anti-concurenţial şi propune modificarea
actelor normative; avizează din punct de
vedere al efectelor asupra concurenţei, politică
şi schemele de acordare a ajutorului de stat şi
controlează respectarea acestor reguli; face
recomandări Guvernului şi organelor
administraţiei publice locale pentru adoptarea
de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei
şi a concurenţei; realizează studii şi
întocmeşte rapoarte privind domeniul său de
activitate şi furnizează Guvernului, publicului
şi organizaţiilor internaţionale specializate,
informaţii privind activitatea de concurenţă;
adoptă instrucţiuni privind notificările de
concentrări economice, de încadrări în
categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau
practici concertate exceptate, solicitări de
dispense şi prorogarea de dispense.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01812
(151) 17/03/2017
(732) S.C. FB MANAGEMENT S.R.L.,

Str. Mihai Viteazu nr. 112, judeţul
Sibiu, , SELIMBAR ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

TRAVELSCOUNTER

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roz, alb

(531) Clasificare Viena:030418; 030424;
270501; 290114;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01808
(151) 17/03/2017
(732) Carrefour Romania S.A., Str. Gara

Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 4-7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CRUZ CAFE snacking & coffee

 
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

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

clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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;
gheaţă (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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01791
(151) 17/03/2017
(732) S.C. REWE ROMANIA S.R.L., Sat

Ştefăneştii de Jos, Str. Buşteni nr. 7,
Jud. Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

BONI

(591) Culori revendicate:alb, refelx blue C,
pantone cyan

(531) Clasificare Viena:011524; 260118;
270501; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; băuturi pe bază de lapte sau cu
conţinut predominant de lapte.
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; băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată; cereale preparate pentru
consumul uman. 
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
hrană pentru animale; malţ; lemn brut; cereale
brute; ouă fecundate pentru clocit; moluşte şi

crustacei vii.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; băuturi fără alcool.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01792
(151) 17/03/2017
(732) CRAZY MERT S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 26, imobilul lot 1,
Judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

KOKOA DRESS

  
(531) Clasificare Viena:020307; 020316;

020323; 270501; 270508; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01813
(151) 17/03/2017
(732) DEMIR FLORENTINA, Str.

Agricultori nr. 119, bl. 80, sc. 1, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

DASDEM AESTHETIC CLINIC

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260205;

270501; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Distribuire de produse farmaceutice
(livrare).
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
medicală; centre de sănătate; terapie fizică;
îngrijire medicală; servicii ale spa-urilor;
consultanţă şi servicii de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, servicii de
consultanţă cu privire la tratamentele de
înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01793
(151) 17/03/2017
(732) S.C. CAVUS COM S.R.L., Str. Ion

Berindei nr. 9, bl. 20, sc. 3, et. 10, ap.
129, sector 2, 023554, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEEXX

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01794
(151) 17/03/2017
(732) NEMEŞ ROXANA MANUELA, Str.

Vasile Conta nr. 3-5, sc. B, et. 4, ap.
39, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Roxana Nemeş

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumusete pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01814
(151) 17/03/2017
(732) CONSILIUL CONCURENŢEI,

Piaţa Presei Libere, nr. 1, sector 1,
013701, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe Ştefan
nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CONSILIULCONCURENTEI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7687C), roşu (Pantone 7427C), galben
(Pantone 116C), gri

(531) Clasificare Viena:240723; 260316;
261125; 270517; 270711; 290114;  

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

16 Publicaţii (tipărituri), reviste, tipărituri,
pliante, broşuri, manuale, ghiduri, rapoarte,
buletine (tipărituri), diplome (tipărituri),
premii (tipărituri).
35 Relaţii publice: reprezintă România şi
schimbul de informaţii şi de experienţă în
relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile
internaţionale de profil şi cooperează cu
autorităţile de concurenţă străine; organizare
de expoziţii şi târguri cu scop comercial.
41 Educaţie; instruire şi anume: organizare şi
susţinere de conferinţe, seminarii,
simpozioane; organizare de expoziţii cu scop
cultural; servicii de publicare on-line.
45 Servicii juridice privind cazurile de
încălcare/neîncălcare a dispoziţiilor unor
articole din Legea Concurenţei, constatate în

urma investigaţiilor efectuate; ia decizii de
acordare a dispenselor de exceptări
individuale de înţelegeri, decizii de asociere
sau practici concertate sau de admitere de
concentrări economice, ca urmare a
investigaţiilor întreprinse; efectuează din
proprie iniţiativă investigaţii utile pentru
cunoaşterea pieţei; sesizează guvernul asupra
existenţei unei situaţii de monopol şi propune
luarea măsurilor necesare pentru controlul
preţului; sesizează Guvernul în cazuri de
imixtiune a organelor administraţiei publice
centrale şi locale în aplicarea legii
concurenţei; avizează proiecte de hotărâri ale
guvernului care pot avea impact
anti-concurenţial şi propune modificarea
actelor normative; avizează din punct de
vedere al efectelor asupra concurenţei, politică
şi schemele de acordare a ajutorului de stat şi
controlează respectarea acestor reguli; face
recomandări Guvernului şi organelor
administraţiei publice locale pentru adoptarea
de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei
şi a concurenţei; realizează studii şi
întocmeşte rapoarte privind domeniul său de
activitate şi furnizează Guvernului, publicului
şi organizaţiilor internaţionale specializate,
informaţii privind activitatea de concurenţă;
adoptă instrucţiuni privind notificările de
concentrări economice, de încadrări în
categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau
practici concertate exceptate, solicitări de
dispense şi prorogarea de dispense.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01795
(151) 17/03/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS S.R.L., Str.

Blajului nr. 244C, Judeţul Alba,
517675, SANTIMBRU ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA NUTS

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:050105; 260415;

270501; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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;
gheaţă.
31 Produse agricole, de acvacultură (alge
pentru consum animal, moluşte vii, peşti vii,
stridii vii, crustacee vii, homari vii), horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; animale vii;
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete; plante şi flori naturale; hrană şi

băuturi pentru animale; malţ; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate; bulbi, răsaduri
şi seminţe pentru plantare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01796
(151) 17/03/2017
(732) ENEA OVIDIU MIHAI, Calea 13

Septembrie nr. 75+79, BL. 73+75, sc.
A, et. 2, ap. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

wildapp

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01797
(151) 17/03/2017
(732) ZIZA FOOD SRL-D, Bd. 1

Decembrie 1918 nr. 27 D, Camera 1,
bl. PM 76, sc. A, et. 2, ap. 15, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIANO PIZZA DELIVERY

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

(531) Clasificare Viena:220110; 260116;
260118; 270501; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01815
(151) 17/03/2017
(732) S.C. BROL MEDICAL CENTER

S.R.L., Str. Franyo Zoltan nr. 6, jud.
Timişoara, , TIMIŞOARA ROMANIA

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

BROL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01816
(151) 17/03/2017
(732) LI NAILS BOUTIQUE S.R.L., Str.

Tomis nr. 80, Galeriile Miga, Spaţiul
1, jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

Li Nails BOUTIQUE
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(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de cosmetică şi parfumerie în
magazine specializate, a produselor folosite la
manichiură şi pedichiură clasică, cu gel şi alte
produse specifice acestor servicii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii
de înfrumuseţare, în special servicii de
manichiură şi pedichiură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01798
(151) 17/03/2017
(732) S.C. TRACKNAMIC S.R.L., Str.

George Emil Palade nr. 120, jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

TRACKNAMIC

(591) Culori revendicate:galben
(531) Clasificare Viena:270501; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de software pentru monitorizarea
şi managementul flotelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01799
(151) 17/03/2017
(732) S.C. MOBELLA SOLUTIONS

S.R.L., Str. Frasinet nr. 7, bl. 7C, ap.
33, jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

MR. SOFA

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
20 Canapele.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01800
(151) 17/03/2017
(732) S.C. BLACK SEA SUPPLIERS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 191,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

MAYER circulating pumps

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:241502; 241513;

270501; 290103;  
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare; pompe de circulaţie,
piese şi subansambluri în legatură cu pompe
de circulaţie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; afaceri comerciale;
servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselo din clasa 7 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de vânzare în legătură cu
produsele din clasa 7.

37 Reparaţii şi servicii de instalaţii, toate
acestea în legatură cu produsele din clasa 07.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01801
(151) 17/03/2017
(732) BCR Banca pentru Locuinte S.A.,

Str. Piata Montreal nr. 10, et. 1,
Cladirea World Trade Center, sector 1,
011469, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BCR BpL-Expert in renovare

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01803
(151) 17/03/2017
(732) SPARTACUS PAZA PROTECTIE

S.R.L., Str. Transilvania nr. 27,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

S.C. SPARTACUS PAZĂ PROTECŢIE
S.R.L.

  
(531) Clasificare Viena:030102; 030123;

030124; 240109; 260416; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază,
protecţie, supravegherea de obiective, bunuri,
persoane şi alte valori; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate; activităţi de investigaţie
a bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01806
(151) 17/03/2017
(732) OVIDIU TECI, Str. Sebeşului nr.

1 7 / 1 ,  J u d e ţ u l  M u r e ş ,  ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39 /12, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

PS PariSlot

(591) Culori revendicate:verde,portocaliu,
alb

(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270501; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de jocuri
electronice furnizate prin intermediul
internetului (divertisment); servicii pentru
operare de jocuri de bingo computerizate;
închiriere de aparate de jocuri video cu
monede frurnizare de instalaţii pentru
cazinouri şi pentru jocuri; jocuri pe internet
(care nu pot fi descarcate); servicii de cazino,
pariuri şi jocuri de noroc; servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video;
furnizare online de informaţii cu privire la
strategii pentru jocuri pe calculator şi jocuri
video; furnizare de instalaţii de săli de jocuri;
furnizare de jocuri on-line pe calculator;
furnizare de jocuri de calculator on-line;
furnizarea de jocuri de calculator online
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interactive; închiriere de maşini şi aparate de
jocuri; închiriere de programe pentru jocuri de
calculator; închiriere de aparate pentru jocuri
de tip slot-machine [maşini de jocuri];
închiriere de console pentru jocuri video;
închiriere de echipamente pentru jocuri
electronice; servicii de cazino [jocuri de
noroc]; organizare şi coordonare de jocuri;
(divertisment) furnizare de jocuri video
online; servicii de jocuri de noroc; servicii
pentru organizarea de jocuri; servicii de
divertisment cu jocuri pe calculator şi jocuri
video; închiriere de jocuri de cazinou; punerea
la dispozitie de jocuri; servicii de săli de
jocuri; servicii de cluburi de jocuri; închirierea
echipamentelor de jocuri; închiriere de jocuri
video; servicii de cazino (jocuri); jocuri de
noroc; servicii de jocuri online; organizare de
jocuri; sali de jocuri; jocuri on-line printr-o
retea de calculatoare; furnizare de informaţii
on-line cu privire la jocuri de calculator şi la
îmbunatatirea jocurilor de calculator; servicii
de divertisment cu aparate de jocuri de noroc;
servicii în domeniul jocurilor electronice şi
competiţii organizate prin internet; servicii de
închiriere de aparate pentru sali de jocuri
recreative; furnizare de sali pentru aparate de
jocuri tip slot-machine; servicii oferite de săli
de jocuri; servicii în materie de pariuri;
servicii de pariuri online; servicii de pariuri;
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
baza de date electronica sau într-o retea
globala de comunicatii; furnizare de jocuri
interactive pe calculator cu jucatori multipli,
prin internet şi retele de comunicatii
electronice; furnizare de informaţii prin
intermediul paginilor web pentru jucatori cu
privire la scorurile lor la jocuri; servicii în
domeniul jocurilor electronice furnizate
printr-o baza de date computerizata sau prin
internet; furnizare de buletine informative în
domeniul jocurilor pe calculator, prin
intermediul postei electronice; servicii în

domeniul jocurilor electronice furnizate prin
intermediul unei retele globale de
calculatoare; servicii de jocuri furnizate în
retele de calculatoare şi retele globale de
comunicatii; furnizarea unei reviste online
care contine informaţii în domeniul jocurilor
de calculator; servicii de jocuri furnizate prin
intermediul comunicatiilor, pe calculatoare
sau telefoane mobile; servicii de jocuri
electronice furnizate printr-o retea globala de
comunicatii; furnizare de divertisment online
sub formă de show-uri de jocuri; servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator; servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebari şi raspunsuri
(quiz); furnizare de informaţii online în
domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator; servicii de jocuri de noroc în
scopuri de divertisment; servicii în domeniul
jocurilor electronice, care includ jocuri de
calculator furnizate on-line sau printr-o retea
globală de calculatoare; coordonare de jocuri
de noroc pentru mai multi jucatori; servicii
educationale şi de instruire cu privire la jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01805
(151) 17/03/2017
(732) S.C. IMBUS COM S.R.L., Str.

Victoriei nr. 54, jud. MARAMUREŞ,
430142, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Imbus scule unelte diverse
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:140301; 140709;

270501; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii oferite de un un magazin;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01802
(151) 17/03/2017
(732) BCR Banca pentru Locuinte S.A.,

Str. Piata Montreal nr. 10, et. 1,
Cladirea World Trade Center, sector 1,
011469, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Expert în renovare

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00402
(151) 16/04/2014
(732) NEW YORKER S.H.K. JEANS

GMBH & CO.KG, Russeer Weg
1 0 1 - 1 0 3 ,  D - 2 4 1 0 9 ,  K I E L
GERMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

CENSORED

  

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

3 Cosmetice; săpunuri; produse de parfumerie,
parfumuri, apăde parfum,apăde colonie,
deodorante; uleiuri eterice; loţiuni de păr,
şampoane si produse pentru îngrijirea părului,
produse cosmetice; creme pentru piele
(produse cosmetice); loţiuni de uz cosmetic,
produse de bărbierit şi produse de îngrijire
după ras; produse pentru îngrijirea dinţilor;
preparate cosmetice pentru baie; ruj de buze;
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic; ojă
de unghii; farduri.

˜˜˜˜˜˜˜


