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Cereri Mărci publicate în 25/05/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03210 18/05/2017 ALEXANDRU-FLORIN BATRINU JOKO

2 M 2017 03236 18/05/2017 TEODOR SODOLESCU Smart Charge

3 M 2017 03310 18/05/2017 SC ROTAKT SRL MAI UŞOR CU MUNCA

4 M 2017 03311 18/05/2017 Federaţia Fundaţiile Comunitare
din România

FONDUL ŞTIINŢESCU

5 M 2017 03312 18/05/2017 SC MY SECURITY SRL MY SECURITY

6 M 2017 03313 18/05/2017 EVENT PLANNERS & MORE
SRL

The Planners we plan, you enjoy

7 M 2017 03314 18/05/2017 THE NOVA GROUP
INVESTMENTS PRESS SRL

rpm

8 M 2017 03315 18/05/2017 DANIEL ALECU GRILL MARKET

9 M 2017 03316 18/05/2017 PAOLO TOCCO FIRST EVENTS

10 M 2017 03317 18/05/2017 VIRGIL-ADRIAN SUVAC PICK BY CLICK

11 M 2017 03318 18/05/2017 GOLIC OCTAVIAN LOGIC e alegerea ta!

12 M 2017 03319 18/05/2017 SEBASTIAN IOAN HAIDU UFT ULTIMATE FIGHTING
TOURNAMENT

13 M 2017 03320 18/05/2017 SC AMYLON SA Cookie Bun BISCUIŢI

14 M 2017 03321 18/05/2017 ALBERT DISTIBUTION &
LOGISTICS SRL

ALBERT SMART EGGS

15 M 2017 03322 18/05/2017 SC PERLA HARGHITEI SA Tiva HARGHITA SURSA F8
SÂNCRĂIENI

16 M 2017 03323 18/05/2017 SC CELL CENTER GROUP SRL AR JEWELS & DIAMONDS

17 M 2017 03324 18/05/2017 XAOS INNOVATION SRL emaramureş.ro

18 M 2017 03325 18/05/2017 SC SAINT COMPUTER SRL SAINT TOYS

19 M 2017 03326 18/05/2017 SC BABOI PAZA SI SECURITATE
SRL

BABOI PAZA ŞI SECURITATE

20 M 2017 03328 18/05/2017 SMARANDA MILUDAN IOAN
MILU

MILU café

21 M 2017 03329 18/05/2017 ALINA SMARANDACHE DDcor

22 M 2017 03330 18/05/2017 SC EDITURA ATMAN SRL IN EXTENSO

23 M 2017 03331 18/05/2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

Vine Clujul pe la noi

24 M 2017 03332 18/05/2017 SC IVAN DELIVERY SRL IVAN'S BAR & GRILL
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25 M 2017 03333 18/05/2017 AMELIE PHOTO BOOTH SRL Amelie PHOTOBOOTH

26 M 2017 03334 18/05/2017 ESTHETIQUE SRL ESTHETIQUE

27 M 2017 03335 18/05/2017 ESTHETIQUE SRL ESTETIQUE

28 M 2017 03336 18/05/2017 PASCUT MARIUS RARES CARIERE JURIDICE Înclină
balanţa în favoarea ta!

29 M 2017 03337 18/05/2017 SERGIU MACADRAI FII ÎN SUPERFORMĂ!
ÎNTREABĂ-MĂ CUM.

30 M 2017 03338 18/05/2017 FICOSOTA OOD EXO Cosmetice pentru vase şi
mâini

31 M 2017 03339 18/05/2017 FICOSOTA OOD SAVEX

32 M 2017 03340 18/05/2017 S.C. M.P. BANEASA-PASTE S.A. Antonio di Vaio

33 M 2017 03341 18/05/2017 VASILE LIVIU CERCEL ADA ECOFLOR

34 M 2017 03342 18/05/2017 GAVRELIUC DUMITRU ACADEMIA DE NANOPOETICĂ
ŞI UMANISM COSMIC

35 M 2017 03343 18/05/2017 MOL Magyar Olaj es Gazipari
Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag

MOL EVO Plus

36 M 2017 03344 18/05/2017 LAS BEBIDAS SRL FRIZZANTERIA

37 M 2017 03345 18/05/2017 SC TREI DION PIZZA SRL BERĂRIA 700 OSPĂTĂRIE
TRADIŢIONALĂ

38 M 2017 03346 18/05/2017 REACHMAN ADVISOR SRL BEAUTYLINK

39 M 2017 03347 18/05/2017 SC SALT STAR CORPORATION
SRL

Dr. Grill

40 M 2017 03348 18/05/2017 REACHMAN ADVISOR SRL ALLINK

41 M 2017 03349 18/05/2017 EUROMAIDEC TOURING SRL My DECK

42 M 2017 03350 18/05/2017 ASOCIAŢIA SMARTASTIC LAB Smartastic lab

43 M 2017 03351 18/05/2017 SC AGRO MONTANA EXIM SRL PRAWAY

44 M 2017 03352 18/05/2017 SC PALINCĂRIA TRANSILVANIA
SRL

PALINCĂRIA TRANSILVANIA

45 M 2017 03353 18/05/2017 SIMINA MIHAELA "Accent pe istorie" de Mihaela
Simina

46 M 2017 03354 18/05/2017 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI You-La

47 M 2017 03355 18/05/2017 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI La-ti-da

48 M 2017 03356 18/05/2017 OVIDIU GOLDAN ALMAMED bucuria de a fi sănătos
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(210) M 2017 03210
(151) 18/05/2017
(732) ALEXANDRU-FLORIN BATRINU,

B-dul Dimitrie Cantemir nr.15, bl.9,
sc.B, ap.56, sector 4, cod postal
040234, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
JOKO

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

35 Administratie comerciala, administrarea
afacerilor, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03236
(151) 18/05/2017
(732) TEODOR SODOLESCU, Str.

Grigore Ionescu nr. 100, bl. 34,
sc. A, et. 1, ap. 12, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu
Feraru, Calea Victoriei nr. 128B,
ap. 14, sector 1, BUCUREŞTI null

(540)

Smart Charge
(531) Clasificare Viena: 01.15.03;

27.05.01; 27.05.12

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

9 Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranță (salvare) și didactice, aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare
magnetică, discuri acustice, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03310
(151) 18/05/2017
(732) SC ROTAKT SRL, B-dul Nicolae

Bălcescu nr. 71, jud. Vâlcea,
240192 RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
MAI UŞOR CU MUNCA

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

7 Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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8 Unelte şi scule (acţionate manual) cuţite,
furculiţe şi linguri arme albe aparate de ras.
(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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03311
(151) 18/05/2017
(732) Federaţia Fundaţiile Comunitare

din România, Str. Cloşca nr. 6,
ap. 2, Jud. Cluj, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(540)

FONDUL ŞTIINŢESCU
(591) Culori revendicate:albastru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 02.09.04; 18.05.03;
18.05.10

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

41 Educaţie, instruire educativă, seminarii
educative, educaţie şi instruire, servicii
de educaţie tehnologică, organizarea

de concursuri educative, organizare de
competiţii educative, organizare de seminarii
educative, servicii educative pentru adulţi,
organizare de evenimente educative, servicii
educaţionale de furnizare a cursurilor de
educaţie, servicii educaţionale pentru copii,
furnizare de cursuri educaţionale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03312
(151) 18/05/2017
(732) SC MY SECURITY SRL, Str.

Cojocari nr. 4, Judeţul Brăila,
810001 BRĂILA ROMANIA

(540)

MY SECURITY
(591) Culori revendicate:alb, albastru

închis, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 01.01.05;
26.05.18

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

38 Servicii de dispecerat pentru
monitorizarea serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03313
(151) 18/05/2017
(732) EVENT PLANNERS & MORE

SRL, Str. Maior Vasile Băcilă nr. 7,
bl. 4, sc. 3, et. 2, ap. 34, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

The Planners we
plan, you enjoy

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.11; 09.07.09;
09.07.25; 20.01.03

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale, servicii de înregistrări
video, organizări de evenimente festive, în
special nunţi (divertisment), producţie audio,
video şi multimedia şi fotografie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03314
(151) 18/05/2017
(732) THE NOVA GROUP

INVESTMENTS PRESS SRL,
Strada Valsanesti, nr. 1, Cladirea
Administrativa, birou nr. 3, etaj P,
Sector 3, Bucuresti ROMANIA

(540)

rpm
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.04; 27.03.15;
17.01.03; 17.01.05

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

16 Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit)
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalare, caractere tipografice,
clişee.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou, în special strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse (cu
excepţia transportului), pentru a le permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod prin intermediul site-urilor web,
precum şi organizarea de târguri şi expoziţii
cu scop publicitar.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale, în special realizarea de
emisiui radio şi TV, precum şi organizarea de
seminarii (instruire).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03315
(151) 18/05/2017
(732) DANIEL ALECU, Splaiul Unirii

nr. 9, bl. 5, sc. A, et. 1, ap. 6,
Jud. Ilfov, POPESTI LEORDENI
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17,
sc.2, ap.27, sector 4, 040011
BUCUREŞTI null

(540)

GRILL MARKET
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.01.16; 01.15.05;
13.03.02

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

35 Publicitate online, servicii de comenzi
online (vânzare), publicitate on-line într-
o reţea informatizată, servicii de vânzare
cu amănuntul online, referitoare la articole
de voiaj, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare

şi de vânzare, obţinere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumparare de bunuri, obţinere de
contracte pentru achiziţia şi vânzarea de
produse şi servicii, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de refrigerare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie , servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, furnizare de
servicii de informare şi consiliere în domeniul
comerţului electronic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03316
(151) 18/05/2017
(732) PAOLO TOCCO, Str. Mihail

Eminescu nr. 16, Comuna
Ciolpani, Jud. Ilfov, SAT IZVORANI
ROMANIA

(540)
FIRST EVENTS

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03317
(151) 18/05/2017
(732) VIRGIL-ADRIAN SUVAC, Str.

Caineni nr. 31, et. 2, ap. 8, sector
1, BUCURESTI ROMANIA

(540)

PICK BY CLICK
(591) Culori revendicate:verde-Pantone

7724C, mov-Pantone 7648C, gri-
Pantone 447C

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.13

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologiei, 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.
45 Servicii juridice servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03318
(151) 18/05/2017
(732) GOLIC OCTAVIAN, Str. Tomis

nr. 7, bl. H10, ap. 3, sect. 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LOGIC e alegerea ta!
(591) Culori revendicate:gri, mov

(531) Clasificare Viena: 26.03.01;
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12;
01.03.02

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

7 Maşini automate de 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,
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case de marcat, maşini de calculat,
echipamentecje-prelucrare a datelor şi
calculatoare echipament pentru stingerea
incendiilor.
28 Jocuri, jucării articole de gimnastică şi
sport decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03319
(151) 18/05/2017
(732) SEBASTIAN IOAN HAIDU, Str.

Galaţi, nr. 2, et. 9, AP. 909, Jud.
Cluj, 400594 CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, Str.
Sârguinţei, nr. 39, ap. 12, 0540543
Târgu Mureş ROMANIA

(540)

UFT ULTIMATE
FIGHTING TOURNAMENT

(531) Clasificare Viena: 02.09.18;
27.05.01

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

25 Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte sportivă,
încălţăminte, încălţăminte sportivă, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
sportive pentru acoperit capul, echipament

sportiv, tricouri, articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte pentru sport.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, promovare de competiţii
şi evenimente sportive, management
promoţional pentru personalităţi sportive,
servicii de management pentru sportivi
de performanţă, promovare de produse şi
servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, publicitate, inclusiv promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin
sponsorizare şi contracte de licenţă
referitoare la evenimente sportive naţionale
şi internaţionale, promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi
serviciile cu competiţii sportive şi activităţi
sportive promovare de produse şi servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
naţionale si internaţionale servicii de
vânzare în legătură cu articole sportive
servicii de vânzare în legătură cu
echipamente sportive servicii de vânzare
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului servicii de promovare
promovare evenimente speciale, producţie
publicitara si material publicitar, publicitate
servicii de publicitate, promovare si
marketing închiriere de spaţiu publicitar
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive si culturale organizare şi
coordonarea de evenimente sportive
activităţi sportive şi de competiţii sportive
organizarea turneelor sportive producţie
de evenimente sportive coordonare de
evenimente sportive servicii furnizate de
cluburi sportive cursuri, antrenament şi
instruire în domeniul sportului furnizare
de servicii de săli şi cluburi de sport
Furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la faţa locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive şi culturale Servicii de
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rezervare de bilete şi locuri la evenimente
sportive organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv servicii ale
cluburilor de sănătate (instruire).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03320
(151) 18/05/2017
(732) SC AMYLON SA, Şos. Alba

Iulia nr.70, judeţul Sibiu, SIBIU
ROMANIA

(540)

Cookie Bun BISCUIŢI
(591) Culori revendicate:galben (pantone

116C), maro (pantone 477C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

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

30 Preparate din cereale, produse din
patiserie şi cofetărie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03321
(151) 18/05/2017
(732) ALBERT DISTIBUTION &

LOGISTICS SRL, B-dul Chisinau
nr. 1, Spatele Pieţei Delfinului,
sector 2, 022141 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

ALBERT SMART EGGS
(531) Clasificare Viena: 09.01.10;

03.05.01; 03.05.24; 03.05.28;
02.05.02

(511) Produse si/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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03322
(151) 18/05/2017
(732) SC PERLA HARGHITEI SA, Str.

Gării nr. 600, Comuna Sâncrăieni,
jud. Harghita, 537265 SAT
SÂNCRĂIENI ROMANIA

(540)

Tiva HARGHITA SURSA
F8 SÂNCRĂIENI

(531) Clasificare Viena: 03.01.14;
03.01.26; 24.09.02; 24.09.16;
25.01.19; 27.07.01

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

32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03323
(151) 18/05/2017
(732) SC CELL CENTER GROUP SRL,

Str Smaranda Brăescu nr.29, bl.
XI G, sc.2, et.1, ap.23, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

AR JEWELS & DIAMONDS
(591) Culori revendicate:auriu, gri

(531) Clasificare Viena: 17.02.01;
17.02.02; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.12

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03324
(151) 18/05/2017
(732) XAOS INNOVATION SRL, Str.

George Coşbuc nr. 25A-32,
jud. Maramureş, BAIA MARE
ROMANIA

(540)

emaramureş.ro
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,

verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.15; 29.01.14

(511) Produse si/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 mobilierului),
materiale de instruire sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea servicii de analiză şi
cercetare industrială crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03325
(151) 18/05/2017
(732) SC SAINT COMPUTER SRL, Şos.

Olteniţei nr. 234, camera 1, bl.
58, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SAINT TOYS
(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena: 03.07.17;
26.01.01; 26.01.18; 29.01.12

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

28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03326
(151) 18/05/2017
(732) SC BABOI PAZA SI SECURITATE

SRL, Str. Margine nr. 72, Sat
Aninoasa, judeţul Dâmboviţa,
Comuna Aninoasa ROMANIA

(540)

BABOI PAZA ŞI SECURITATE
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(531) Clasificare Viena: 02.09.04;
27.05.02

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03328
(151) 18/05/2017
(732) SMARANDA MILU, Str. Foişorului

nr. 13, bl. F8C, sc. A, et. 2, ap.
26, sector 3, 031173 BUCUREŞTI
ROMANIA
DAN IOAN MILU , Str. Foişorului
nr. 13, bl. F8C, sc. A, et. 2, ap.
26, sector 3, 031173 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

MILU café
(531) Clasificare Viena: 05.07.01;

27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie,

praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.
32 Bere ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri din
fructe siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03329
(151) 18/05/2017
(732) ALINA SMARANDACHE, Str.

Liviu Rebreanu nr. 23, bl. M10, sc.
1, et. 1, ap. 5, sector 3, 031776
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
DDcor

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

19 Mulaje din ipsos.
20 Figurine din ipsos, modele (ornamente)
confecționate din ipsos, modele
ornamentale confecționate din ipsos,
figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine de animale confecționate
din ipsos(ornamente), machete de
figurine (ornamente) confecționate din
ipsos, machete de mașini (ornamente)
confecționate din ipsos, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din
ipsos, figurine cu eroi de acțiune (decorative)
din ipsos, obiecte de artă din ipsos, mulaje
din ipsos pentru turnarea de materiale
ceramice, machete de avioane (ornamente)
confecționate din ipsos machete din ipsos
(ornamente).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03330
(151) 18/05/2017
(732) SC EDITURA ATMAN SRL,

Sos.Sălaj nr. 2, bl.126 A, sc. 2,
ap. 32, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

IN EXTENSO
(531) Clasificare Viena: 05.05.20;

05.05.21; 27.05.01

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

16 Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, material
didactic și de instruire, cărți de ficțiune, cărți
non-ficțiune.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03331
(151) 18/05/2017
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Vine Clujul pe la noi

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

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

41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03332
(151) 18/05/2017
(732) SC IVAN DELIVERY SRL, Str.

Vitioara nr. 98-100, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

IVAN'S BAR & GRILL
(591) Culori revendicate:roşu închis

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
29.01.01

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03333
(151) 18/05/2017
(732) AMELIE PHOTO BOOTH SRL,

Str. Timpului nr. 14, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Amelie PHOTOBOOTH
(591) Culori revendicate:negru, roşu

corai

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 27.05.04; 27.05.09;
29.01.12; 02.09.12; 09.07.09;
16.03.13

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

7 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 învăţămant
(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03334
(151) 18/05/2017
(732) ESTHETIQUE SRL, Str.

Cutezanţei 61, Judeţul Mureş ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
ESTHETIQUE

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

43 Cafenea, restaurant, bar, servicii de
alimentaţie publică.
44 Servicii de dermatologie şi dermato-
cosmetică, servicii de îngrijire corporală
şi înfrumuseţare, servicii de cosmetică şi
coafor, solare şi saloane pentru bronzat,
servicii de masaj, servicii de înfrumuseţare
facială, cosmetică facială şi machiaj,
remodelare corporală şi tratamentele pentru
slăbit, tratamente cu nămol şi servicii de
spa, băi termale servicii de informare şi
consultanţă în legătură cu toate cele de mai
sus.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03335
(151) 18/05/2017
(732) ESTHETIQUE SRL, Str.

Cutezanţei 61, Judeţul Mureş ,
TÂRGU-MUREŞ 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, 020276 Bucureşti
null

(540)
ESTETIQUE

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

43 Cafenea, restaurant, bar, servicii de
alimentaţie publică.
44 Servicii de dermatologie şi dermato-
cosmetică, servicii de îngrijire corporală
şi înfrumuseţare, servicii de cosmetică şi
coafor, solare şi saloane pentru bronzat,
servicii de masaj, servicii de înfrumuseţare
facială, cosmetică facială şi machiaj,
remodelare corporală şi tratamentele pentru
slăbit, tratamente cu nămol şi servicii de
spa, băi termale servicii de informare şi
consultanţă în legătură cu toate cele de mai
sus.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03336
(151) 18/05/2017
(732) PASCUT MARIUS RARES, Str.

Bucureşti nr. 80, ap. 12, judeţul
Cluj, 400613 CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII
SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Socului, Nr.51D, Sat Petresti ,
COM. CORBEANCA. ROMANIA

(540)

CARIERE JURIDICE Înclină
balanţa în favoarea ta!

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
alb

(531) Clasificare Viena: 05.03.17;
17.03.02; 26.01.16; 27.05.01;
29.01.12

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

35 Publicitate, administraţie comercială,
recrutare de personal, servicii de recrutare,
publicitate pentru recrutare de personal,
servicii de consultanţă în recrutare, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
servicii de recrutare pentru personal de
asistenţă la birou, consultanţă în domeniul
recrutării de asistenţi în domeniul juridic,
pregătire de anunţuri publicitare, plasarea
de anunţuri publicitare pentru terţi, realizare
de anunţuri publicitare pentru terţi, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de Internet, plasarea forţei
de muncă, recrutare şi plasarea forţei de
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muncă, servicii de potrivire la un loc de
muncă, servicii de consiliere şi consultanţă
privind plasarea forţei de muncă, servicii de
recrutare a
personalului şi agenţii de ocupare a forţei de
muncă, servicii de agenţii de ocupare a forţei
de muncă pentru personalul care ocupă
posturi generale administrative, anunţuri
clasificate, difuzare de anunţuri, difuzarea de
anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale,
difuzare de anunţuri publicitare, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
compilare de anunţuri publicitare pentru
utilizare pe Internet.
42 Dezvoltare software, programare şi
implementare servicii de găzduire, software
ca şi serviciu şi închiriere de software
proiectare şi dezvoltare de software
pentru baze de date electronice creare
de software dezvoltare de software
pentru terţi servicii de personalizare
de software design şi dezvoltare de
software proiectare de software scriere
şi actualizare de software de calculator
proiectare la comandă de pachete de
software software ca serviciu (SaaS)
servicii de consultanţă pentru software
consultanţă în domeniul software-ului de
securitate proiectare, creare şi programare
de pagini web servicii de proiectare
şi programare informatică digitalizarea
documentelor (scanare) găzduire de
software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (ASP), şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi.
45 Servicii juridice cercetări juridice
consiliere juridică compilare de informaţii
juridice servicii de informaţii juridice
furnizarea de informaţii juridice servicii
de consultanţă juridică intermediere în
proceduri juridice pregătirea de rapoarte
juridice consultanţă pentru afaceri juridice
personale furnizare de informaţii în domeniul
juridic servicii de cercetare de informaţii
juridice servicii de pregătire a documentelor

juridice consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice licenţierea de baze de
date (servicii juridice) servicii juridice legate
de drepturile de proprietate intelectuală
furnizarea de informaţii cu privire la servicii
juridice acordare de licenţe pentru software
de calculator (servicii juridice) acordare de
licenţe
pentru programe de calculator (servicii
juridice) servicii de informare, consultative
şi de consultanţă referitoare la probleme
juridice gestionarea şi exploatarea
drepturilor de proprietate industrială şi a
drepturilor de autor, prin licenţiere în folosul
altor persoane (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03337
(151) 18/05/2017
(732) SERGIU MACADRAI , Bdul. Eroii

Sanitari nr. 59, et. 2, ap. 6, sector
5, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FII ÎN SUPERFORMĂ!
ÎNTREABĂ-MĂ CUM.

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

(531) Clasificare Viena: 26.13.01;
27.05.01; 29.01.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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5 Produse farmaceutice, infuzii medicinale,
substanţe dietetice de uz medical.
28 Articole de gimnastică şi sport aparate
pentru sporturi şi jocuri diverse.
35 Servicii prestate de persoane sau
organizaţii al căror scop principal
este să ofere asistenţă comercială
în exploatarea sau conducerea unei
întreprinderi comerciale consultanţă în
domeniul afacerilor.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale servicii oferite de
persoane sau instituţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor, ca
şi serviciile destinate divertismentului,
amuzamentului sau recreerii persoanelor,
servicii ale cluburilor de sănătate şi cultură
fizică, consultanţă în domeniul sporturilor şi
jocurilor diverse.
44 Servicii oferite de terţi care asigură
îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe,
consultanţă în domeniul serviciilor de
frumuseţe servicii de consultanţă în
domeniul substanţelor dietetice de uz
medical.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03338
(151) 18/05/2017
(732) FICOSOTA OOD , Madara Blvd.

48, BG-9700 SHUMEN BULGARIA
(740) DRAKOPOULOS IP SRL, Str.

General David Praporgescu 7,
sector.2, 020965 BUCURESTI
ROMANIA

(540)
EXO Cosmetice

pentru vase şi mâini
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru curăţarea lenjeriei, produse pentru
curăţenie, lustruire, îndepărtarea grăsimilor
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
produse cosmetice, extrase şi esenţe de
plante şi flori, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse de îngrijire orală, pastă
de dinţi, truse cosmetice, produse de
bărbierit, produse abrazive, adezivi (pentru
uz cosmetic), arome pentru băuturi, uleiuri
esenţiale, hipoclorit de potasiu, deodorante
(de uz personal), şampoane, pudre de
machiaj, produse depilatorii, creme de
pantofi, balsamuri de rufe şi vopsele pentru
rufe, albastru de rufe, ceară pentru parchet,
pudre de machiaj, paste şi lichide pentru
spălat, produse antistatice pentru scopuri
gospodăreşti, săruri pentru baie nedestinate
scopurilor medicale.
5 Produse farmaceutice şi veterinare
excluzând produsele pentru diagnosticare
produse sanitare substanţe dietetice pentru
uz medical mâncare pentru bebeluşi
dezinfectanţi benzi şi bandaje adezive
pesticide, fungicide şi ierbicide antiseptice,
preparate din oxid de calciu în scopuri
farmaceutice produse pentru purificarea
şi împrospătarea aerului preparate pentru
sterilizare nămol medicinal.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03339
(151) 18/05/2017
(732) FICOSOTA OOD , Madara Blvd.

48, BG-9700 SHUMEN BULGARIA
(740) DRAKOPOULOS IP SRL, Str.

General David Praporgescu 7,
sector.2, 020965 BUCURESTI
ROMANIA

(540)
SAVEX
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

3 Preparate pentru albire şi alte substanţe
pentru rufe, preparate pentru albirea
articolelor din piele, preparate pentru albirea
rufelor, scrobeală pentru rufe, scrobeală
din amidon pentru rufe, preparate pentru
înmuierea rufelor, amidon pentru rufe,
preparate pentru netezire (scrobeală), ceară
pentru rufe, agenţi de înmuiere pentru
ţesături (pentru rufe), produse chimice
pentru strălucirea culorilor pentru uz casnic
(rufe), albastru de rufe, produse pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi preparate
abrazive, preparate pentru îndepărtarea
culorilor, produse pentru degresare, altele
decât pentru utilizarea în scopuri de
fabricare, detergenţi, alţii decât cei pentru
utilizarea în operaţiuni de fabricare şi în
scop medical, produse antistatice pentru uz
casnic, preparate pentru curăţire uscată, apă
de javel, sodă pentru albit, săruri pentru
albit, cretă de curăţare, sodă pentru spălat,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
de detartrare pentru uz casnic, abrazivi
cu utilizare generală pentru curăţare,
lustruire şi şlefuire, cârpe impregnate cu
detergent pentru curăţare, uleiuri pentru
scopuri de curăţare, săpunuri pentru rufe,
săpunuri pentru albirea textilelor, preparate
pentru parfumarea aerului, săculeţe pentru
parfumarea lenjeriei.
5 Săpunuri de mâini antibacteriene
dezinfectanţi deodorante, altele decât cele
pentru uz personal sau interior produse
pentru odorizarea aerului deodorante pentru
haine şi textile preparate împotriva moliilor
produse pentru purificarea aerului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03340
(151) 18/05/2017
(732) S.C. M.P. BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Rasaritului nr. 47B, Corp C1,
etaj partial, judetul Ilfov, BUFTEA
ROMANIA

(740) CABINET ND GAVRIL SRL, Str.
Ştefan Negulescu Nr. 6 A, Sector
1, 011653 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Antonio di Vaio
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, alb, verde, roşu, vişiniu,
bleu

(531) Clasificare Viena: 05.07.21;
02.01.01; 02.01.11; 09.01.10;
11.01.22; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri)
din hârtie sau plastic pentru ambalat,
materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, broşuri, etichete, reviste,
fluturaşi pentru publicitate.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite jeleuri, dulceţuri
compoturi ouă, lapte şi produse lactate
uleiuri şi grăsimi comestibile. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
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incluse în aceasta clasă conform clasificării
de la Nisa).
30 Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie
paste făinoase alimentare, paste făinoase
umplute, paste făinoase gata preparate,
alimente din paste făinoase uscate, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare fabricate din orez,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri aluat, aluat îngheţat, aluat
dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea produse din aluat
gata de copt cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea îngheţată
miere, sirop de melasă drojdie, praf de
copt sare, muştar oţet, sosuri (condimente)
mirodenii gheaţă.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în aceasta clasă conform clasificării
de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03341
(151) 18/05/2017
(732) VASILE LIVIU CERCEL, Str.

Ziduri între Vii nr. 95, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
ADA ECOFLOR

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni

sau pentru animale servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03342
(151) 18/05/2017
(732) GAVRELIUC DUMITRU, Bd.

Regina Maria nr. 33-35, corp B,
ap. 3A, SECTOR 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
ACADEMIA DE

NANOPOETICĂ ŞI
UMANISM COSMIC

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 03343
(151) 18/05/2017
(732) MOL Magyar Olaj es Gazipari

Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag, Oktober
huszonharmadika u.18 H-1117,
Budapesta UNGARIA

(740) CABINET M. OPROIU, str. popa
Savu, nr. 42, ap. 1, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MOL EVO Plus
(591) Culori revendicate:ro;u, portocaliu,

verde, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 26.03.18;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.15

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări şi fitile
pentru iluminat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03344
(151) 18/05/2017
(732) LAS BEBIDAS SRL, Bd. Iuliu

Maniu nr. 7, construcţie parcela
165, corp A, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
FRIZZANTERIA

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03345
(151) 18/05/2017
(732) SC TREI DION PIZZA SRL, Str.

Mărăşeşti nr. 10, judeţul Timiş,
TIMIŞOARA ROMANIA

(540)

BERĂRIA 700 OSPĂTĂRIE
TRADIŢIONALĂ

(531) Clasificare Viena: 01.15.21;
11.03.03; 11.03.08; 27.05.01;
27.07.17

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

43 Servicii de alimentaţie, servicii de cazare
temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03346
(151) 18/05/2017
(732) REACHMAN ADVISOR SRL,

Calea Dumbrăvii nr. 76C, et. 2, jud.
Sibiu, SIBIU ROMANIA

(540)
BEAUTYLINK
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 03347
(151) 18/05/2017
(732) SC SALT STAR CORPORATION

SRL, Şos. Giurgiului nr. 33A,
JILAVA, jud. Ilfov, JILAVA
ROMANIA

(540)

Dr. Grill
(531) Clasificare Viena: 01.15.05;

27.05.01; 27.05.07

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

4 Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi materiale pentru
iluminat, lumânări şi fitiluri.

35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03348
(151) 18/05/2017
(732) REACHMAN ADVISOR SRL,

Calea Dumbrăvii nr. 76C, et. 2, jud.
Sibiu, SIBIU ROMANIA

(540)
ALLINK

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03349
(151) 18/05/2017
(732) EUROMAIDEC TOURING SRL,

Str. matei Corvin nr. 49, Oradea,
jud. Bihor, ORADEA ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU, NR.1,
ET.2, AP.6, SECTOR 2, 021403
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

My DECK
(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

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

39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03350
(151) 18/05/2017
(732) ASOCIAŢIA SMARTASTIC LAB,

Sos.Olteniţei nr.10, bl.2C, sc.2,
et.2, ap.46, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, 021401 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

Smartastic lab
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 01.15.21;
01.15.24; 02.09.04; 02.09.08;
19.11.04; 19.11.09; 27.05.01;
29.01.12

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţia
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03351
(151) 18/05/2017
(732) SC AGRO MONTANA EXIM SRL,

Str. Castanilor nr. 5, judeţul Ilfov,
BALOTEŞTI ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, 021401 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

PRAWAY
(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 26.11.09;
27.05.01; 27.05.19; 29.01.12

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţia
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03352
(151) 18/05/2017
(732) SC PALINCĂRIA TRANSILVANIA

SRL, Str. Lucian Blaga nr.47, jud.
Braşov, , RĂŞNOV ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, Str. Polonă
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,,
010497 BUCUREŞTI null

(540)

PALINCĂRIA TRANSILVANIA
(531) Clasificare Viena: 03.01.24;

03.07.16; 03.07.17; 09.01.10;
19.01.01; 24.01.15; 25.01.19;
27.05.01

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
40 Servicii de distilărie a băuturilor
spirtoase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03353
(151) 18/05/2017
(732) SIMINA MIHAELA, Calea

Crăngaşi nr.34, bl.15 ICEM,
sc.3, et. 3, ap.90, sectror 6,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, Str. Turda nr. 127, bl. 2,
sc. C, ap. 91, parter, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
"Accent pe istorie"
de Mihaela Simina

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

41 Emisiuni de televiziune, radio si online,
servicii prestate de jurnalişti în sistem
liber-profesionist, servicii de scriere pentru
bloguri, presa scrisă, presa online, editare
de texte scrise, publicare de cărţi, reviste,
ziare, periodice, cataloage, brosuri, jurnale,
comentarii, articole pe diferite teme istorice,
inclusiv pe internet sau on-line, publicare şi
reportaje (servicii prestate de reporteri).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03354
(151) 18/05/2017
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, CAD.
ESKISEHIR TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY, Str. C.A. Rosetti,
nr, 17, et. 3, birou 314, sector 2,
Bucuresti ROMANIA

(540)

ETI You-La
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

30 Biscuiți, ciocolată, produse de patiserie,
biscuiți sărati, napolitane, prăjituri, plăcinte,
deserturi, înghețată, gheaţă comestibilă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03355
(151) 18/05/2017
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, CAD.
ESKISEHIR TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY, Str. C.A. Rosetti,
nr, 17, et. 3, birou 314, sector 2,
Bucuresti ROMANIA

(540)

ETI La-ti-da
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.15; 29.01.13

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

30 Biscuiți, ciocolată, produse de patiserie,
biscuiți sărati, napolitane, prăjituri, plăcinte,
deserturi, înghețată, gheaţă comestibilă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03356
(151) 18/05/2017
(732) OVIDIU GOLDAN, Str. 1

Decembrie 1918 nr.85, sc.1, et.4,
ap.14, jud. Hunedoara, cod poştal
332009, PETROŞANI ROMANIA

(540)

ALMAMED bucuria
de a fi sănătos

(591) Culori revendicate:turcoaz, gri
ardezie

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 24.13.01; 24.13.04;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
asistenţă medicală, centre de sănătate,
spitale, sanatorii, îngrijire medicală,
fizioterapie, ospicii, sanatorii particulare,
servicii de asistenţă medicală.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02949
(151) 20/03/2014
(732) SANOFI AVENTIS

DEUTSCHLAND GMBH,
Brüningstrasse 50, 65926
FRANKFURT AM MAIN
GERMANIA

(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza
nr. 52-54, sector 1, 011056
BUCUREŞTI null

(540)
BUSCOMINT

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

5 Preparate farmaceutice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖




