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Cereri Mărci publicate în 24/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06497 17/10/2017 BBRI SIGNALETIQUE SRL BBRI Signaletique productie

publicitara

2 M 2017 06625 17/10/2017 BARA LEVENTE-HUGO ALKAQUA

3 M 2017 06626 17/10/2017 SC WEBSPRING INTERACTIVE
SERVICES SRL

NOVOKIDS Smart Kids. Cool
parents.

4 M 2017 06627 17/10/2017 SC BIOFARM SA Hepatoregenator

5 M 2017 06628 17/10/2017 SC BIOFARM SA HEPATOREGENERATOR

6 M 2017 06629 17/10/2017 MIRCEA-GABRIEL COCU Viaţa ar fi tristă fără câini

7 M 2017 06630 17/10/2017 ALEXANDRU NICULESCU BLACK INK STUDIO

8 M 2017 06631 17/10/2017 JÁNOS GYÖRGY KURKÓ BOLDOG ÖREGFALVA

9 M 2017 06632 17/10/2017 UNITATEA EXECUTIVA
pentru FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
a CERCETARII, DEZVOLTARII
si INOVARII(UEFISCDI)

ERRIS

10 M 2017 06633 17/10/2017 NEAGU SECURITY ESCORTA
SI PROTECTIE VIP SRL

NN NEAGU SECURITY
ESCORTA SI PROTECŢIE VIP

11 M 2017 06634 17/10/2017 PRODVINALCO S.A. PVA PRODVINALCO TRADIŢIE
DIN 1932

12 M 2017 06635 17/10/2017 PRODVINALCO S.A. PVA PRODVINALCO TRADIȚIE
DIN 1932

13 M 2017 06636 17/10/2017 SC TERRA HERCINICA SRL PROTERRA

14 M 2017 06637 17/10/2017 SANO VITA SRL naturi

15 M 2017 06638 17/10/2017 ATID FOREST SRL milenaqua nu te lasă să te usuci

16 M 2017 06639 17/10/2017 VENUE DESIGN &
CONSULTING SRL-D

ecoink

17 M 2017 06640 17/10/2017 SC CAFENEAUA VERDE SRL Cafeneaua Verde

18 M 2017 06641 17/10/2017 HYDRO-JET CM SRL HYDROJET

19 M 2017 06642 17/10/2017 DAN ŢECA Neodemocrații

20 M 2017 06644 17/10/2017 SC RO STAR SA RoStar Petit Beurre Extra
biscuits Cacao

21 M 2017 06645 17/10/2017 SC N.B.R. VALAHIA SRL CHD Complex Hotelier Dracula

22 M 2017 06646 17/10/2017 DAN ŢECA Grupul Cetăţenilor Implicaţi

23 M 2017 06647 17/10/2017 DAN ŢECA Agora Digitală



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/10/2017

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 06648 17/10/2017 SC TAKE 5 CONCEPT SRL B BUBBLE WAFFLES

25 M 2017 06649 17/10/2017 SC TAKE 5 CONCEPT SRL 5 TAKE FIVE COFFEE

26 M 2017 06650 17/10/2017 HEINEKEN ROMANIA SA BERĂRIA GAMBRINUS

27 M 2017 06651 17/10/2017 SC ALEXIA D&G SRL 16,50 restaurant & lounge

28 M 2017 06652 17/10/2017 LA FANTANA SRL KAFUNE FUN coffee

29 M 2017 06653 17/10/2017 LA FANTANA SRL KAFUNE FUN coffee

30 M 2017 06654 17/10/2017 ADINA-MIHAELA ACATRINEI TRAVEL MOOD

31 M 2017 06655 17/10/2017 S.C. Bucateperoate S.R.L. OPUS

32 M 2017 06656 17/10/2017 FILDAS TRADING SRL naturalis inteligenţa naturii
Gastrocalmin

33 M 2017 06657 17/10/2017 FILDAS TRADING SRL naturalis inteligenţa naturii
Somncontrol

34 M 2017 06658 17/10/2017 FILDAS TRADING SRL naturalis inteligenţa naturii
Venosuport

35 M 2017 06659 17/10/2017 FILDAS TRADING SRL naturalis inteligenţa naturii
Cardio Vita

36 M 2017 06660 17/10/2017 FILDAS TRADING SRL naturalis inteligenţa naturii
Naturalis A-Z

37 M 2017 06661 17/10/2017 SHEN XINGCHONG TOTU

38 M 2017 06662 17/10/2017 S.C. SIBO SRL CE-MI PLACE! PRĂJITURI CU
VINO'NCOACE

39 M 2017 06663 17/10/2017 TATIANA FOCŞA TB Natural Hair Extensions

40 M 2017 06664 17/10/2017 Russian Production SRL-D Marius Ivanov
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(210) M 2017 06497
(151) 17/10/2017
(732) BBRI SIGNALETIQUE SRL, ŞOS.

PANTELIMON NR. 354, BL. 2,
SC. 2, ET. 9, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BBRI Signaletique
productie publicitara

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

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
02.07.23; 02.01.23; 13.01.17;
26.13.01; 27.05.02; 29.01.14

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

6. Construcţii metalice transportabile.
16. Tipărituri, fotografii, articole de
birou (cu excepţia mobilierului), caractere
tipografice, forme de tipar.
19. Construcţii nemetalice, transportabile.
35. Publicitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06625
(151) 17/10/2017
(732) BARA LEVENTE-HUGO, STR.

NICOLAE LABIŞ NR. 7A, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510082,
ROMANIA

(540)
ALKAQUA

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06626
(151) 17/10/2017
(732) SC WEBSPRING INTERACTIVE

SERVICES SRL, STR. NEAGOE
BASARAB NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100164,
ROMANIA

(540)

NOVOKIDS Smart
Kids. Cool parents.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 02.05.01; 02.05.02;
02.05.03

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

9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
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acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06627
(151) 17/10/2017
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR.99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

Hepatoregenator
(591) Culori revendicate:roşu-Pantone

484C, maro închis-Pantone
4975C, maro deschis-Pantone
4635C, roşu-Pantone 710C, cool
gray-Pantone 4C, gri albăstrui-
Pantone 430C

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15; 02.09.25;
25.01.19; 26.02.07

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

5. Produse farmaceutice, medicamente,
suplimente nutritive pentru susţinerea
funcţiilor hepatice.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06628
(151) 17/10/2017
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)
HEPATOREGENERATOR

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

5. Produse farmaceutice, medicamente,
suplimente nutritive pentru susţinerea
funcţiilor hepatice.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06629
(151) 17/10/2017
(732) MIRCEA-GABRIEL COCU , SAT

ADUNAŢII COPĂCENI, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)
Viaţa ar fi tristă fără câini

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

25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului. (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).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06630
(151) 17/10/2017
(732) ALEXANDRU NICULESCU,

STR. PRIDVORULUI NR. 17, BL.
11, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BLACK INK STUDIO

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare 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 06631
(151) 17/10/2017
(732) JÁNOS GYÖRGY KURKÓ,

STR. TOPLITA NR. 32, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530242, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, CV,
ROMANIA

(540)
BOLDOG ÖREGFALVA

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Organizarea de călătorii, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic
şi excursii (transport).
41. Organizarea de expoziţii la muzeu
cu scop cultural şi educativ, furnizarea de
instalaţii de muzee (prezentare şi expozitii
cu scop cultural şi educativ), organizare
de expoziţii cu scop instructiv, organizare
de expoziţii educaţionale, organizare de
expoziţii în scopuri de divertisment,
organizare de expoziţii în scopuri educative,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scop de instruire,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, servicii de expoziţii de artă,
educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06632
(151) 17/10/2017
(732) UNITATEA EXECUTIVA

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

(540)

ERRIS
(591) Culori revendicate:albastru, gri, gri

deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 05.01.16;
26.01.18; 25.01.19

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

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 06633
(151) 17/10/2017
(732) NEAGU SECURITY ESCORTA

SI PROTECTIE VIP SRL, COM.
SCRIOASTEA, CVS, PARCELELE
131-132, JUD. TELEORMAN, SAT
BREBINA, ROMANIA

(540)

NN NEAGU SECURITY
ESCORTA SI PROTECŢIE VIP

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
03.07.01; 03.07.16

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06634
(151) 17/10/2017
(732) PRODVINALCO S.A., CALEA

BACIULUI, NR.2 - 4, CLUJ-
NAPOCA, 400230, CJ, ROMANIA

(540)

PVA PRODVINALCO
TRADIŢIE DIN 1932

(591) Culori revendicate:alb, roşu,
galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19;
24.01.15; 24.01.19; 07.01.01;
07.01.24; 03.01.01; 03.01.20;
03.01.23; 03.01.24

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06635
(151) 17/10/2017
(732) PRODVINALCO S.A., CALEA

BACIULUI, NR.2 - 4, CLUJ-
NAPOCA, 400230, CJ, ROMANIA

(540)

PVA PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932

(591) Culori revendicate:alb, roșu,
galben

(531) Clasificare Viena: 03.01.20;
03.01.23; 03.01.24; 03.01.11;
07.01.01; 07.01.24; 24.01.15;
24.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06636
(151) 17/10/2017
(732) SC TERRA HERCINICA SRL,

STR. VITICULTORI NR. 2,
JUDEŢUL TULCEA, MĂCIN,
825300, ROMANIA

(540)
PROTERRA

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06637
(151) 17/10/2017
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, PAUSESTI-MAGLASI,
ROMANIA

(540)

naturi
(591) Culori revendicate:verde, negru,

alb

(531) Clasificare Viena: 26.02.07;
27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Restaurante, cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06638
(151) 17/10/2017
(732) ATID FOREST SRL, LOC.

SACOU TURCESC NR. 309/E,
JUDEȚUL TIMIȘ, LOC. SACOU
TURCESC, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.I. SRL, STR.
MOISE DOBOŞAN NR. 110, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300600

(540)

milenaqua nu te
lasă să te usuci

(531) Clasificare Viena: 27.01.13;
27.05.03; 27.05.01

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

32. Ape minerale şi gazoase, ape plate și
alte băuturi nealcoolice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06639
(151) 17/10/2017
(732) VENUE DESIGN & CONSULTING

SRL-D, STR. NADISULUI NR. 3,
JUDEȚUL ARAD, SAT NADAB,
CHISINEU-CRIS, ROMANIA

(740) Cabinet de proprietate
industrială S.I SRL, STR. MOISE
DOBOSAN NR. 110, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, ROMANIA

(540)

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

2. Coloranţi, lacuri, vopsele şi cartușe de
toner, umplute pentru imprimante.
35. Servicii de comerț en gros și en detail
cu cartușe pentru imprimante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06640
(151) 17/10/2017
(732) SC CAFENEAUA VERDE SRL,

COMUNA MOSNITA NOUĂ NR.
64/A, JUDEȚUL TIMIȘ, MOSNITA
VECHE, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.I. SRL, STR.
MOISE DOBOŞAN NR. 110, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300600

(540)

Cafeneaua Verde
(531) Clasificare Viena: 25.01.19;

27.05.01; 27.05.02

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

43. Restaurante, cafe bar şi cazare
temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06641
(151) 17/10/2017
(732) HYDRO-JET CM SRL , CALEA

SAGULUI NR.61-63, CAMERA 1,
AP.2, JUD.TIMIŞ,, TIMIŞOARA,
RO.TI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.I. SRL, STR.
MOISE DOBOŞAN NR. 110, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300600

(540)

HYDROJET
(531) Clasificare Viena: 01.15.15;

26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
27.03.15

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

37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, colectarea apelor uzate
(transport).
40. Servicii de epurare (purificare) a apelor
uzate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06642
(151) 17/10/2017
(732) DAN ŢECA, STR. PADEŞU

NR. 10, BL. 9, SC. 3, ET. 8, AP.
90, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Neodemocrații

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06644
(151) 17/10/2017
(732) SC RO STAR SA, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 42, JUD.
ILFOV, COMUNA BRAGADIRU,
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)

RoStar Petit Beurre
Extra biscuits Cacao

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, alb, gri

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
25.01.19; 26.01.08; 26.01.15;
26.04.18; 26.11.13; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
29.01.15

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

30. Biscuiți, făină și preparate făcute din
cereale, produse de patiserie și cofetărie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06645
(151) 17/10/2017
(732) SC N.B.R. VALAHIA SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 7, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
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)

CHD Complex
Hotelier Dracula

(531) Clasificare Viena: 01.01.04;
24.09.04; 27.05.01; 27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06646
(151) 17/10/2017
(732) DAN ŢECA, STR. PADEŞU

NR. 10, BL. 9, SC. 3, ET. 8, AP.
90, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Grupul Cetăţenilor Implicaţi

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06647
(151) 17/10/2017
(732) DAN ŢECA, STR. PADEŞU

NR. 10, BL. 9, SC. 3, ET. 8, AP.
90, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Agora Digitală

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06648
(151) 17/10/2017
(732) SC TAKE 5 CONCEPT SRL,

BD. 9 MAI NR. 57B, CAMERA 1,
ET. P, JUDEŢUL CONSTANŢA,
TECHIRGHIOL, ROMANIA

(540)

B BUBBLE WAFFLES
(591) Culori revendicate:roz

(531) Clasificare Viena: 26.01.06;
26.05.18; 27.05.01; 29.01.12

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

43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06649
(151) 17/10/2017
(732) SC TAKE 5 CONCEPT SRL,

BD. 9 MAI NR. 57B, CAMERA 1,
ET. P, JUDEŢUL CONSTANŢA,
TECHIRGHIOL, ROMANIA

(540)

5 TAKE FIVE COFFEE
(531) Clasificare Viena: 01.15.15;

11.03.04; 26.11.09; 27.05.01;
27.07.04; 27.07.12; 27.07.17

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

43. Restaurante şi 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 06650
(151) 17/10/2017
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
BERĂRIA GAMBRINUS

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

32. Bere, bere nefiltrată, bere fără alcool,
bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, cidru fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
cidru.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Organizarea de evenimente cu
scop cultural şi educativ, activităţi
culturale, divertisment, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare
de concerte şi evenimente muzicale,
organizare de proiectii video şi proiectii
cinematografice, organizare de evenimente
teatrale, organizarea de concerte şi
recitaluri live.
43. Servicii de alimentaţie publică,
baruri, berării, restaurante, pub-uri, cantine,
cafenele şi cafeterii, servicii de catering.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06651
(151) 17/10/2017
(732) SC ALEXIA D&G SRL,

STR. TRAIAN NR. 50, JUD.
MEHEDINŢI, DROBETA TURNUL
SEVERIN, ROMANIA

(540)

16,50 restaurant & lounge
(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu

(531) Clasificare Viena: 24.17.25;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12;
27.07.02; 27.07.12

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

43. Servicii de alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06652
(151) 17/10/2017
(732) LA FANTANA SRL, BDUL. GĂRII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KAFUNE FUN coffee
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11; 24.17.04

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

11. Instalaţii industriale de tratare,
echipament pentru răcire şi îngheţare,
distribuitoare automate de gheaţă, aparate
pentru distribuirea de băuturi reci,
congelatoare orizontale, aparate pentru
congelarea alimentelor, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate de distribuire
a apei purificate şi răcite, instalaţii de
răcire care fac parte din instalaţiile de
răcire a apei, aparate pentru răcire, camere
de răcire pentru depozitare, combine
frigorifice, aparate combinate de producere
şi de distribuire de gheaţă, lăzi frigorifice,
instalaţii pentru răcirea apei potabile,
dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, instalaţii pentru răcirea şi
încălzirea apei, distribuitoare de apă,
sterilizatoare de apă, aparate de purificare
a apei, rezervoare de apă sub presiune,
sterilizatoare de apă, percolatoare electrice
de cafea, aparate pentru prăjit cafea,
filtre electrice de cafea, instalaţii automate

pentru prepararea cafelei, ibrice de cafea
electrice, fără fir, aparate de făcut ceai,
ibrice de ceai (electrice), filtre de ceai
(aparate), aparate pentru menţinerea caldă
a băuturilor fierbinţi, echipament pentru
alimente şi băuturi, respectiv: aparate de
cafea, maşini de cafea espresso, aparate
de tratare a apei pentru dedurizarea apei,
aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor.
29. Cărnuri, paste de carne, peşte, fructe
de mare şi moluşte, paste de peşte şi fructe
de mare, produse lactate şi înlocuitori,
brânzeturi, ouă şi produse din ouă, uleiuri
şi grăsimi, fructe procesate, ciuperci şi
legume preparate, preparate pe bază de
carne, legume, ouă, salate, supe şi ciorbe
şi anume cuburi de supă, supă instant,
concentrate pentru supă, amestecuri pentru
supe, supă gata-preparată, supă de peşte,
supă de pui, supă de legume, gustări pe
bază de carne, gustări pe bază de fructe
uscate, deserturi din iaurt, gustări pe bază
de cartofi, gustări pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă şi legume, budinci pe bază de
lapte, deserturi pe bază de fructe, deserturi
reci din produse lactate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume.
30. Alimente făinoase semipreparate şi
snack-uri şi anume biscuiţi de orez, biscuiţi
cu ceapă, gustări pe bază de cereale,
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, floricele de porumb
învelite în caramel, biscuiţi umpluţi cu
brânză, carne sau legume, chipsuri de
porumb, baghete umplute, chifle umplute,
nachos (mâncare tradiţionala mexicană),
pătrăţele cu ovăz, chipsuri de creveţi,
floricele de porumb, preparate cu orez,
covrigei, biscuiţi săraţi din orez, tarte sărate,
aperitive cu susan, gustări pe bază de
grâu, gustări din tortilla, săruri, mirodenii,
arome şi condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolata şi deserturi,
zahar, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi pe bază de cacao, produse
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apicole (miere şi propolis pentru alimentaţie
umană), gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori
ai acestora, seminte procesate, amidon şi
produsele acestora, preparate coapte şi
drojdie, siropuri şi melasă, cereale, aluaturi
şi amestecuri din acestea, paste uscate
şi proaspete, tăieţei şi găluşte, arome
alimentare, sosuri, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) şi paste, arome de
ceai pentru alimente sau băuturi, batoane
de cereale şi batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte şi biscuiţi (prăjiturele).
35. Servicii de marketing şi promovare,
servicii de relaţii publice, prezentări de
produse şi servicii de afişare a produselor,
expoziţii comerciale, servicii expoziţionale
cu scop comercial, distribuirea materialelor
promoţionale şi de marketing, servicii de
consultanţă, asistenţă şi consiliere cu
privire la marketing şi promovare, comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata de
apă, cafea, produse lactate, biscuiţi, miere,
zahăr, percolatoare electrice de cafea,
dozatoare de apă, pahare din plastic,
căni de plastic, plăci din plastic, sticle
de plastic, coşuri de plastic, matriţe din
plastic de cuburi de gheaţă, vase de plastic,
suporturi pentru cutii de suc de plastic,
vânzare prin licitaţie publică, închiriere de
automate de vânzare, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de redactare, servicii de consultanţă în
afaceri, închiriere de aparatură de birou,
studii de piaţă, colectarea şi sistematizarea
datelor de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru terţi, vânzări la licitaţie publică de
apa, cafea, produse lactate, maşini de
cafea, dozatoare de apă şi de cafea,
pahare din plastic, căni de plastic, plăci din
plastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă,

vase de plastic, suporturi pentru cutii de
suc de plastic, servicii de promovare şi
administrare a centrelor de cumpărături,
servicii de vânzare cu amănuntul on-line
pentru apă, cafea, produse lactate, maşini
de cafea, dozatoare de apă şi de cafea,
pahare din plastic, căni de plastic, plăci din
plastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă,
vase de plastic, suporturi pentru cutii de
suc de plastic, administrarea afacerilor şi
a activitatilor de birou, toate acestea în
legătură cu băuturi, produse alimentare,
aparate pentru alimente şi băuturi.
39. Transport şi livrare de bunuri, transport
de marfă şi cargo şi servicii de debarasare,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
servicii de stocare în camere frigorifice,
depozitare de containere, închirieri de
containere, închirierea de congelatoare,
depozitarea mărfurilor, depozitare de
produse, ambalare de articole pentru
transport, servicii de ambalare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06653
(151) 17/10/2017
(732) LA FANTANA SRL, BDUL. GĂRII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KAFUNE FUN coffee
(591) Culori revendicate:albastru

deschis, albastru închis, roşu,
verde, galben, portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena: 24.17.04;
27.05.11; 04.05.21; 19.03.01;
19.03.09; 27.03.02; 29.01.15

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

11. Instalaţii industriale de tratare,
echipament pentru răcire şi îngheţare,
distribuitoare automate de gheaţă, aparate
pentru distribuirea de băuturi reci,
congelatoare orizontale, aparate pentru
congelarea alimentelor, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate de distribuire
a apei purificate şi răcite, instalaţii de
răcire care fac parte din instalaţiile de
răcire a apei, aparate pentru răcire, camere
de răcire pentru depozitare, combine
frigorifice, aparate combinate de producere
şi de distribuire de gheaţă, lăzi frigorifice,
instalaţii pentru răcirea apei potabile,
dulapuri frigorifice pentru prezentarea

băuturilor, instalaţii pentru răcirea şi
încălzirea apei, distribuitoare de apă,
sterilizatoare de apă, aparate de purificare
a apei, rezervoare de apă sub presiune,
sterilizatoare de apă, percolatoare electrice
de cafea, aparate pentru prăjit cafea,
filtre electrice de cafea, instalaţii automate
pentru prepararea cafelei, ibrice de cafea
electrice, fără fir, aparate de făcut ceai,
ibrice de ceai (electrice), filtre de ceai
(aparate), aparate pentru menţinerea caldă
a băuturilor fierbinţi, echipament pentru
alimente şi băuturi, respectiv: aparate de
cafea, maşini de cafea espresso, aparate
de tratare a apei pentru dedurizarea apei,
aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor.
29. Cărnuri, paste de carne, peşte, fructe
de mare şi moluşte, paste de peşte şi fructe
de mare, produse lactate şi înlocuitori,
brânzeturi, ouă şi produse din ouă, uleiuri
şi grăsimi, fructe procesate, ciuperci şi
legume preparate, preparate pe bază de
carne, legume, ouă, salate, supe şi ciorbe
şi anume cuburi de supă, supă instant,
concentrate pentru supă, amestecuri pentru
supe, supă gata-preparată, supă de peşte,
supă de pui, supă de legume, gustări pe
bază de carne, gustări pe bază de fructe
uscate, deserturi din iaurt, gustări pe bază
de cartofi, gustări pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă şi legume, budinci pe bază de
lapte, deserturi pe bază de fructe, deserturi
reci din produse lactate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume.
30. Alimente făinoase semipreparate şi
snack-uri şi anume biscuiţi de orez, biscuiţi
cu ceapă, gustări pe bază de cereale,
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, floricele de porumb
învelite în caramel, biscuiţi umpluţi cu
brânză, carne sau legume, chipsuri de
porumb, baghete umplute, chifle umplute,
nachos (mâncare tradiţionala mexicană),
pătrăţele cu ovăz, chipsuri de creveţi,
floricele de porumb, preparate cu orez,
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covrigei, biscuiţi săraţi din orez, tarte sărate,
aperitive cu susan, gustări pe bază de
grâu, gustări din tortilla, săruri, mirodenii,
arome şi condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolata şi deserturi,
zahar, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi pe bază de cacao, produse
apicole (miere şi propolis pentru alimentaţie
umană), gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori
ai acestora, seminte procesate, amidon şi
produsele acestora, preparate coapte şi
drojdie, siropuri şi melasă, cereale, aluaturi
şi amestecuri din acestea, paste uscate
şi proaspete, tăieţei şi găluşte, arome
alimentare, sosuri, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) şi paste, arome de
ceai pentru alimente sau băuturi, batoane
de cereale şi batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte şi biscuiţi (prăjiturele).
35. Servicii de marketing şi promovare,
servicii de relaţii publice, prezentări de
produse şi servicii de afişare a produselor,
expoziţii comerciale, servicii expoziţionale
cu scop comercial, distribuirea materialelor
promoţionale şi de marketing, servicii de
consultanţă, asistenţă şi consiliere cu
privire la marketing şi promovare, comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata de
apă, cafea, produse lactate, biscuiţi, miere,
zahăr, percolatoare electrice de cafea,
dozatoare de apă, pahare din plastic,
căni de plastic, plăci din plastic, sticle
de plastic, coşuri de plastic, matriţe din
plastic de cuburi de gheaţă, vase de plastic,
suporturi pentru cutii de suc de plastic,
vânzare prin licitaţie publică, închiriere de
automate de vânzare, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de redactare, servicii de consultanţă în
afaceri, închiriere de aparatură de birou,
studii de piaţă, colectarea şi sistematizarea

datelor de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru terţi, vânzări la licitaţie publică de
apa, cafea, produse lactate, maşini de
cafea, dozatoare de apă şi de cafea,
pahare din plastic, căni de plastic, plăci din
plastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă,
vase de plastic, suporturi pentru cutii de
suc de plastic, servicii de promovare şi
administrare a centrelor de cumpărături,
servicii de vânzare cu amănuntul on-line
pentru apă, cafea, produse lactate, maşini
de cafea, dozatoare de apă şi de cafea,
pahare din plastic, căni de plastic, plăci din
plastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă,
vase de plastic, suporturi pentru cutii de
suc de plastic, administrarea afacerilor şi
a activitatilor de birou, toate acestea în
legătură cu băuturi, produse alimentare,
aparate pentru alimente şi băuturi.
39. Transport şi livrare de bunuri, transport
de marfă şi cargo şi servicii de debarasare,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
servicii de stocare în camere frigorifice,
depozitare de containere, închirieri de
containere, închirierea de congelatoare,
depozitarea mărfurilor, depozitare de
produse, ambalare de articole pentru
transport, servicii de ambalare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06654
(151) 17/10/2017
(732) ADINA-MIHAELA ACATRINEI,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
111-113, BL. 9, SC. C, ET. 6, AP.
71, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TRAVEL MOOD

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

35. Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o
rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii
de publicitate, servicii de management
comercial, servicii de administrare a
afacerilor, funcţii administrative, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor.
39. Servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, furnizare
de informații despre călătorii, în rețele
globale de calculatoare, organizarea de
călătorii, rezervări pentru călătorii, servicii
de planificare de călătorii, organizare
și intermediere de călătorii, organizare
de transport și călătorii, agenții de
rezervare a călătoriilor, servicii de agenție
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
touroperatori pentru rezervarea de călătorii,
furnizare de informații despre transport
și călătorii, coordonarea organizării de

călătorii individuale și de grup, servicii de
turism.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06655
(151) 17/10/2017
(732) S.C. Bucateperoate S.R.L., STR.

BANUL UDREA NR. 8; BL. G5,
SC. 2, ET. 3, AP. 50, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OPUS
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

27.05.01

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

43. Restaurante şi cazare temporară,
servicii de bar, servicii de snack-bar,
restaurante cu autoservire, bufete cu
autoservire, cantine, catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii
oferite de tabere de vacanţă (cazare),
servicii moteliere, servicii de restaurant
washoku.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06656
(151) 17/10/2017
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Gastrocalmin

(591) Culori revendicate:galben, verde,
roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.07;
05.05.21; 05.05.04; 05.05.20;
27.03.11

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

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, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunatorilor,
fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învătământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06657
(151) 17/10/2017
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Somncontrol

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.07;
05.05.21; 05.05.20; 27.03.11;
05.05.04

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

5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz
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medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea daunatorilor,
fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi 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 învătământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06658
(151) 17/10/2017
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Venosuport

(591) Culori revendicate:verde închis,
galben, verde deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.07;
05.05.20; 05.05.21; 27.03.11;
05.05.04

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

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, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi 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 învătământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferenta, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06659
(151) 17/10/2017
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Cardio Vita

(591) Culori revendicate:galben, verde,
roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.07;
05.05.20; 05.05.21; 21.03.11;
05.05.04

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

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, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi 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 învătământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06660
(151) 17/10/2017
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Naturalis A-Z

(591) Culori revendicate:galben, verde,
roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.07;
05.05.20; 05.05.21; 27.03.11;
05.05.04; 27.05.15

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

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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, 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.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06661
(151) 17/10/2017
(732) SHEN XINGCHONG, ŞOS.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 39, BL.
32, SC. A, AP. 21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)
TOTU

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

9. Huse telefoane, huse tableta, încărcător
auto, încărcător priză, cablu de date, selfie-
stick, handsfree, suport auto, acumulatori
telefon şi tablete, baterie, accesorii
telefoane şi tablete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06662
(151) 17/10/2017
(732) S.C. SIBO SRL, STR. RĂZOARE

NR. 81, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900375, ROMANIA

(540)

CE-MI PLACE! PRĂJITURI
CU VINO'NCOACE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 11.01.02;
11.03.10

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

30. Preparate de patiserie şi cofetărie,
cafea, ceai, îngheţată, făină şi preparate din
cereale.
43. Restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06663
(151) 17/10/2017
(732) TATIANA FOCŞA, BD. IULIU

MANIU NR. 94-100, BL. 18, SC. 2,
AP. 44, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

TB Natural Hair Extensions
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11; 27.05.22

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi, in special extensii
de păr, meşe de păr, produse cosmetice,
produse de intreţinere şi înfrumuseţare (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata,
în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping,
vânzări online, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06664
(151) 17/10/2017
(732) Russian Production SRL-D,

STR. POPA NICOLAE NR. 8,
BL. 24, AP. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Marius Ivanov

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

35. Managementul activităţilor de
impresariat artistic.
41. Servicii de divertisment prestate de
cântăreţi, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, interpretare de muzică
şi canto, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale vocale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/06600, publicat în data de 

23.10.2017, dintr-o eroare materială clasa 35 și 36 s-au 

publicat eronat, corect fiind: 

Clasa 35:  

Pregătire de materiale promoționale și de comercializare 

pentru terți; promovarea afacerii (publicitate); strângerea la 

un loc în beneficiul terților a tuturor bunurilor din lista 

alfabetică a claselor 29, 30, 31, 32, 33 și 34 (exceptând 

transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le 

achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate 

de magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare 

prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, de exemplu 

prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de 

teleshopping; servicii de vânzare cu amănuntul privind toate 

bunurile menţionate in lista alfabetica a claselor 29, 30, 31, 

32, 33 şi 34; servicii de vânzare cu ridicata privind toate 

bunurile menţionate în lista alfabetică a claselor 29, 30, 31, 

32, 33 şi 34; agenţii de import-export; administrare 

comercială a licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte 

companii; organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau 

publicitare; organizarea de târguri în scopuri comerciale sau 

publicitare; servicii de relocare pentru afaceri; distribuirea de 

eşantioane; demonstraţii cu produse; managementul 

afacerilor în sectorul transport şi livrări; administrarea 



afacerilor în domeniul transportului şi livrărilor; 

managementul afacerilor cu flote de transport (pentru terţi); 

servicii de prelucrare de date în domeniul transporturilor; 

servicii de intermediere comercială; servicii de intermediere 

în achiziţii; comercializare de mărfuri pentru terți (servicii de 

comercializare). 

Clasa 36 : 

Afaceri imobiliare;  gestionarea proprietăților (imobiliare). 


