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Cereri Mărci publicate în 26/05/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03358 19/05/2017 STANCU VALENTIN BUN VENIT ŞI BUN PROFIT

ARENA ECONOMICĂ

2 M 2017 03359 19/05/2017 QUALITY NATURAL SRL PUTNIŞOARA 1986

3 M 2017 03360 19/05/2017 QUALITY NATURAL SRL Meşteşug DE BUCOVINA

4 M 2017 03361 19/05/2017 ANDREI ROMAN FLORISTEAN MusicAcademy.ro

5 M 2017 03362 19/05/2017 TARGET BAITS SRL TARGET BAITS

6 M 2017 03363 19/05/2017 SC LEAF MEDICAL SRL-D Clinica ARK

7 M 2017 03364 19/05/2017 MIRCEA FLORIN SFERDIAN TECHNOMED GROUP
LABORATOR ANALIZE
MEDICALE din 2005

8 M 2017 03365 19/05/2017 DAIALOV COM SRL M MARIAGE D'OR

9 M 2017 03366 19/05/2017 SC ARTPRESS SRL CENTENAR ROMÂNIA
1918-2018

10 M 2017 03367 19/05/2017 BANCA COMERCIALA ROMANA
SA

BCR eGo

11 M 2017 03368 19/05/2017 BANCA COMERCIALA ROMANA
SA

BCR eGO

12 M 2017 03369 19/05/2017 ARCALIS SRL PLĂCINTĂ BASTION DIN
2007 PRODUS TRADIȚIONAL
ROMÂNESC

13 M 2017 03370 19/05/2017 SC BERARIA H SRL PANIPAT

14 M 2017 03371 19/05/2017 NOUMAX noumax WE REALLY
KNOWMACS

15 M 2017 03372 19/05/2017 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GLADIATORII BUCUREŞTI

BASCHET CLUB GLADIATORII
BUCUREŞTI

16 M 2017 03373 19/05/2017 SC LIRA DI.P GROUP SRL

17 M 2017 03374 19/05/2017 SC HERCINIC WINE SRL WINE TIME

18 M 2017 03376 19/05/2017 REGAL COFFEE COMPANY SRL d20

19 M 2017 03377 19/05/2017 GOLDLINE CONSULTING SRL SIR EDMUND'S PIE

20 M 2017 03378 19/05/2017 GLOBAL FLASH MEDIA S.R.L. BM light PROJECTS DESIGN
MANUFACTURER

21 M 2017 03379 19/05/2017 SC EASY PRO SOFT SRL esteto

22 M 2017 03380 19/05/2017 DAN BONDREA Trubadur Suites Old Town
Boutique Apartments
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23 M 2017 03381 19/05/2017 KARAN - Business & Finance
SRL

JUNGLE SPLASH

24 M 2017 03382 19/05/2017 EMANUEL-BENIAMIN CONTIU EBEN

25 M 2017 03383 19/05/2017 SC CAROLI BRANDS SRL caroli Salam de Iarnă

26 M 2017 03384 19/05/2017 NICE GUYS MEDIA SRL CULISE DIN CARTIER

27 M 2017 03385 19/05/2017 BADENMOB SRL VEROMOBILI

28 M 2017 03386 19/05/2017 ALEXANDRA DINU NOHÉA thru Nature

29 M 2017 03387 19/05/2017 MUMU TOYS SRL MUMU TOYS

30 M 2017 03388 19/05/2017 DUTOIU IONUT SORINELIOAN
CRISTIAN STAN

YOLO media

31 M 2017 03389 19/05/2017 TEATRUL DE ARTA DEVA Festival internaţional de operă
şi muzică clasică HUNEDOARA
LIRICĂ

32 M 2017 03390 19/05/2017 ASOCIATIA PRO DATINA FESTIVALUL NATIONAL
CONCURS DIN COMOARA
SATULUI

33 M 2017 03391 19/05/2017 SOCE IMPEX SA Winners EVENTS, JOIN US!

34 M 2017 03392 19/05/2017 SOCE IMPEX SA WINNERS BUILDING

35 M 2017 03393 19/05/2017 SOCE IMPEX SA WINNERS OFFICE

36 M 2017 03394 19/05/2017 SOCE IMPEX SA WINNERS RESIDENTIAL

37 M 2017 03395 19/05/2017 SOCE IMPEX SA WINNERS CENTRAL

38 M 2017 03396 19/05/2017 CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
AXIOPOLIS SPORT
CERNAVODA

AXIOPOLIS

39 M 2017 03397 19/05/2017 AGROMAT BATOS SRL Agromat BATOŞ BUN GUST SI
TRADITIE

40 M 2017 03398 19/05/2017 AGROMAT BATOS SRL Mar de Batos de la AGROMAT
BUN GUST SI TRADITIE

41 M 2017 03400 19/05/2017 GEOLAILA COMIMPEX SRL GEOLAILA

42 M 2017 03401 19/05/2017 AGROMAT BATOS SRL Par de Batos de la AGROMAT
BUN GUST SI TRADITIE

43 M 2017 03402 19/05/2017 AGROMAT BATOS SRL Prun de Batos de la AGROMAT
BUN GUST SI TRADITIE

44 M 2017 03403 19/05/2017 AGROMAT BATOS SRL Cirese de Batos de la AGROMAT
BUN GUST SI TRADITIE

45 M 2017 03404 19/05/2017 SC ARTIST EDUCATION SRL ARTIST SALON & ACADEMY
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Industrial Property Office

(210) M 2017 03358
(151) 19/05/2017
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8,
ap. 41, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

BUN VENIT ŞI BUN PROFIT
ARENA ECONOMICĂ

(531) Clasificare Viena: 26.11.08;
26.11.12; 26.11.25; 27.05.01;
27.05.22

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

9 Suporţi magnetici şi optici înregistraţi,
programe software pentru jocuri video, jocuri
de calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale (programe).
16 Hârtie, carton, materiale colante,
produse de imprimerie, imprimate, fotografii,
reprezentări grafice, prospecte, papetărie,
cărţi, publicaţii periodice, reviste ziare,
almanahuri, albume, cataloage, pliante,
brosuri, caractere tipografice clişee
calendare, agende articole de birou (cu
excepţia mobilierului) materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate afişare şi difuzare de anunţuri
publicitare publicarea de texte publicitare
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate online prin reţea informatică
închirierea timpului de publicitate prin orice
mijloc de comunicatie închiriere de spatii
publicitare redactare de texte publicitare
punere în pagină în scop publicitar

prezentarea produselor prin orice mijloc de
comunicaţie pentru vânzarea lor organizare
de expoziţii cu scop publicitar sau comercial.
38 Telecomunicaţii difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, în
eter, prin satelit, prin reţele de comunicaţii
sau prin alte mijloace transmisii de date.
41 Educaţie instruire divertisment
redactarea şi editarea textelor cu caracter
nepublicitar servicii de editare de cărţi
servicii oferite de biblioteci organizare
de programe şi de evenimente instructiv-
educative şi de divertisment realizare
de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale filmări şi înregistrări video şi/
sau audio montaje de înregistrări video
şi/sau audio productie de film închiriere
de filme, de înregistrări audio sau video
activităţi culturale, de divertisment, sportive
organizarea de concursuri educative sau de
divertisment publicare online.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice servicii
de creare şi menţinere de site web creare
de jocuri video, jocuri pe calculator (pentru
telefonia mobilă) şi jocuri electronice şi
virtuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03359
(151) 19/05/2017
(732) QUALITY NATURAL SRL, Sat

Valea Putnei, judeţul Suceava,
POJORATA ROMANIA

(540)

PUTNIŞOARA 1986
(531) Clasificare Viena: 05.05.20;

05.05.21; 26.01.16; 27.05.01;
27.07.01

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03360
(151) 19/05/2017
(732) QUALITY NATURAL SRL, Sat

Valea Putnei, judeţul Suceava,
POJORATA ROMANIA

(540)

Meşteşug DE BUCOVINA
(591) Culori revendicate:maro (Pantone

4625C)

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
19.01.01; 29.01.07

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate.
31 Fructe şi legume proaspete plante
aromatice proaspete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03361
(151) 19/05/2017
(732) ANDREI ROMAN FLORISTEAN,

Str. Occidentului nr. 8-10, et. 1,
ap. 8, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
MusicAcademy.ro
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03362
(151) 19/05/2017
(732) TARGET BAITS SRL, Aleea Padis

nr. 3, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeţul
Cluj, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS , B-dul
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl.
C4, et. 7, Jud. Braşov, BRAŞOV
ROMANIA

(540)

TARGET BAITS
(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 03.09.16;
03.09.24; 21.03.21; 27.01.06;
29.01.12

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

11 Momeli luminoase pentru peşti.
28 Accesorii de pescuit, articole şi
echipamente pentru pescuit, alarme de
muscătură pentru pescuitul cu undiţă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru

pescuit, bărci gonflabile pentru pescuit,
cârlige de pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), cutii de
ustensile pentru pescuit, fire tippet pentru
pescuit, genţi adaptate pentru pescuit, genţi
de pescuit, greutăţi de plumb pentru pescuit,
gute de pescuit, harpoane folosite la pescuit,
harpoane pentru pescuit, lansete de pescuit,
lansete pentru pescuit la muscă, mănere
pentru undiţe, momeală artificală de aruncat
în apă pentru pescuit, momeală artificială de
pescuit, momeală pentru pescuit, momeală
de pescuit (sintetic), momeală de pescuit
uscată prin îngheţare, momeli mirositoare
pentru pescuit, monturi paternoster pentru
pescuit, mulinete pentru pescuit, muşte
artificiale folosite pentru pescuit, nada
artificială de pescuit, nade pentru pescuit,
plase pentru pescuit, plase pentru pescuitul
cu undiţă, plute de pescuit, săculeţi cu
momeală pentru catapulte de pescuit,
săculeţi din plasă pentru momeală vie,
strune pentru pescuit, suporturi de undiţă
pentru pescuitul de pe mal, suporturi pentru
undiţe, tocuri pentru undiţe de pescuit,
vârtejuri (unelte de pescuit), vergi de pescuit
pentru personalizare, vergi de undiţe pentru
pescuit momeli mirositoare pentru pescuit.
31 Momeli vii pentru peşti.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou regruparea
în avantajul terţilor a articolelor
şi echipamentelor pentru pescuit,
a accesoriilor de pescuit permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) publicitate online pe o retea
de computere organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale, publicitare
şi de promovare publicitate în aer
liber prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail demonstratii cu
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produse aranjarea vitrinelor distribuirea
eşantioanelor.
41 Furnizare de instalaţii pentru pescuit
organizare de competiţii sportive de pescuit
organizare şi coordonare de turnee de
pescuit.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03363
(151) 19/05/2017
(732) SC LEAF MEDICAL SRL-D, Şos.

Pipera nr. 17-19, bl. 3D, sc. 2, et.
4, ap. 37, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

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

(540)

Clinica ARK
(591) Culori revendicate:negru, auriu

(531) Clasificare Viena: 05.03.17;
27.05.01; 29.01.12

(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 03364
(151) 19/05/2017
(732) MIRCEA FLORIN SFERDIAN,

Bd. Ştefan A. Doinaş nr. 7-11, bl.
M3, ap. 4, judeţul Arad , ARAD
ROMANIA

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

(540)

TECHNOMED GROUP
LABORATOR ANALIZE

MEDICALE din 2005
(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.16; 02.01.23; 24.13.01;
27.05.01; 29.01.12

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
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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 03365
(151) 19/05/2017
(732) DAIALOV COM SRL, Comuna

Mihai Eminescu, judeţul Botoşani,
SAT BAISA ROMANIA

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

(540)

M MARIAGE D'OR
(591) Culori revendicate:auriu, negru

(531) Clasificare Viena: 24.09.01;
25.01.13; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03366
(151) 19/05/2017
(732) SC ARTPRESS SRL , Str. Petru

Cermena nr. 1, judeţul Timiş ,
TIMIŞOARA ROMANIA

(540)
CENTENAR

ROMÂNIA 1918-2018
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
16 Agende şi calendare (tipărituri), casete
cu agendă şi calendar (papetărie).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03367
(151) 19/05/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-dul. Regina Elisabeta nr.
5, sector 3, 030016 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
BCR eGo

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03368
(151) 19/05/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-dul. Regina Elisabeta nr.
5, sector 3, 030016 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
BCR eGO

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03369
(151) 19/05/2017
(732) ARCALIS SRL , Str. Valea Roşie

nr. 22, Judeţul Maramureş ,
430145 BAIA MARE ROMANIA

(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA,
Str. Rozelor. nr. 12/3, 430293 BAIA
MARE ROMANIA

(540)

PLĂCINTĂ BASTION
DIN 2007 PRODUS

TRADIȚIONAL ROMÂNESC
(591) Culori revendicate:roşu, ab

(531) Clasificare Viena: 27.01.12;
27.07.11; 27.05.01; 29.01.01

(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, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, (condimente), mirodenii,
gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03370
(151) 19/05/2017
(732) SC BERARIA H SRL, Str. Kiseleff

nr. 32, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
PANIPAT

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03371
(151) 19/05/2017
(732) NOUMAX, Str. Iordache

Golescu nr. 12, parter, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

noumax WE REALLY
KNOWMACS

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
verde

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.01; 29.01.13

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

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 03372
(151) 19/05/2017
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

GLADIATORII BUCUREŞTI ,
Str. Mauior Ion Coravu nr. 31,
bl. P3A, sc. A, ap. 3, sector 2 ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BASCHET CLUB
GLADIATORII BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:bleumarin,
grena, galben, alb

(531) Clasificare Viena: 23.05.01;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.14

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03373
(151) 19/05/2017
(732) SC LIRA DI.P GROUP SRL , Bdul.

Timişoara nr. 103-111, Corpul
de Clădire E6, în Complexul
Comercial Bucureşti Construct ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 09.01.11;
09.01.22; 09.01.25

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03374
(151) 19/05/2017
(732) SC HERCINIC WINE SRL, Str.

Viticultori nr. 2, Jud. Tulcea,
MĂCIN ROMANIA

(540)
WINE TIME

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03376
(151) 19/05/2017
(732) REGAL COFFEE COMPANY

SRL, Str. Dobrota nr. 7, sector 2,
BUCURESTI ROMANIA

(540)

d20
(531) Clasificare Viena: 27.07.11;

27.05.21

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03377
(151) 19/05/2017
(732) GOLDLINE CONSULTING SRL,

Str. Luica nr. 37, bl. 59, sc. B, et.
8, ap. 116, sector 4, BUCURESTI
ROMANIA

(540)

SIR EDMUND'S PIE
(531) Clasificare Viena: 09.01.10;

27.05.01; 26.07.25; 26.01.16;
06.01.04; 01.03.18

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

30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03378
(151) 19/05/2017
(732) GLOBAL FLASH MEDIA S.R.L.,

Str. Covasna nr. 23, bl. A4,
sc. 1, Parter, apt. 3, sector 4,
BUCURESTI ROMANIA

(540)

BM light PROJECTS
DESIGN MANUFACTURER

(591) Culori revendicate:alb, negru,
verde, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.08; 26.01.06;
13.01.17

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

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.
11 Aparate de iluminat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/05/2017

(210) M 2017 03379
(151) 19/05/2017
(732) SC EASY PRO SOFT SRL, Str.

Sold. Ilie Mihail nr. 3, bl. M128,
sc. 1, et. 4, ap. 22, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

esteto
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.11.13

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

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 03380
(151) 19/05/2017
(732) DAN BONDREA, Str. Brazda lui

Novac nr. 29, jud. Dolj, CRAIOVA
ROMANIA

(540)

Trubadur Suites Old Town
Boutique Apartments

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
02.01.09; 02.01.16

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03381
(151) 19/05/2017
(732) KARAN - Business & Finance

SRL, Str. Viscolului nr. 20-22,
sector 6, 062386 BUCURESTI
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
, 040558 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

JUNGLE SPLASH
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 02.01.08; 02.01.23;
26.03.14

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

39 Organizare de călătorii, închiriere de
mijloace de locomoţie terestră, acvatică şi
aeriană, închiriere de baloane dirijabile.
41 Furnizare de servicii specifice parcurilor
de distracţii organizare de activităţi
recreative.
43 Furnizare de servicii de cazare
temporară servicii de rezervări hoteliere
servicii hoteliere furnizare de informaţii
privind cazarea temporară furnizarea de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03382
(151) 19/05/2017
(732) EMANUEL-BENIAMIN CONTIU,

Str. V, nr. 3, Com.Cristian, Jud.
Sibiu, 557085 SAT CRISTIAN
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL , Str.
Soimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, jud. Sibiu, SIBIU ROMANIA

(540)
EBEN

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

9 Aplicatii mobile, aplicaţii software, aplicaii
pentru circuite specifice integrate, aplicaţii
software pentru telefoanele mobile, aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicaţii
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software pentru
televizoare, aplicaţii de servicii de cloud
computing, aplicaţii de servicii de reţele
sociale prin internet, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile,
compact discuri (memorie doar citire),
comparatoare, computere tip notebook,
drivere pentru software, instrucţiuni şi
operare şi utilizare stocate în format digital
pentru calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice, medii de date optice,
pachete de software de calculator, platforme
magnetice pentru software, programe de
jocuri pe computer, programe înregistrare
operate pe computere, programe pentru
computer (software descărcabil), publicaţii
electronice descărcabile, programe de
operare a computerului înregistrate,
software, softuri educative, software pentru
jocuri, software de comunicaţii, software
video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea
datelor, software de realitate virtuală,
software de calculator pentru codificare,
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software de grafică pe calculator, software
de prelucrare a datelor, software pentru
operare lan (reţea locală) şi wan (reţea
de zonă extinsă), software înregistrat
pentru computere, software de calculator
pentru crearea de site-uri web dinamice,
software de calculator folosit ca interfaţă de
programe a aplicaţiei (API), software pentru
îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea
de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi
animate.
35 Administrare de programe de fidelizare
a clientilor, administrare în materie
de activitati de marketing, consultanţă
profesională în afaceri, agenţii de
publicitate, analiza impactului publicităţii,
analiza în domeniul marketingului, analiza
reacţiei consumatorului, analiza reacţiei
la publicitate şi cercetare de piaţă,
compilare de anunţuri publicitare, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizare ca pagini web,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, concepere de
broşuri publicitare, concepere de logo-uri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanţă cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în
domeniul publicitaţii, consultanţă în afaceri
privind publicitatea, consultanţă în afaceri
privind marketingul strategic, consultanţă în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanţă
în publicitate şi marketing, crearea de texte
publicitare, crearea materialului publicitar,
difuzarea de materiale publicitare pentru
terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de consultanţă
în marketing în domeniul mediilor
sociale furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare formare
profesională indexare web în scop comercial
sau publicitar informaţii despre metode

de vânzare închirierea de materiale
publicitare închirierea spaţiilor publicitare
managementul fişierelor computerizate
organizare de expoziţii cu scop comercial
sau antreprenorial organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare
organizare de expuneri în scop de
afaceri organizare de întâlniri de afaceri
organizare şi realizare de evenimente
publicitare pregătire de anunuturi publicitare
personalizate, în folosul tertilor pregătire
de documente publicitare pregătire de
campanii publicitare pregătirea secţiunilor
publicitare prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail producţie de
material publicitar promovare de evenimente
speciale promovare online de reţele
informatizate şi pagini web promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini
web online publicitate publicarea textelor
publicitare publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii publicare de
materiale online publicare de materiale şi
texte publicitare publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare
publicitate online publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice publicitate
pentru site-urile web ale firmelor publicitate
pentru terţi pe internet realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online servicii
de publicitate şi marketing servicii de
publicitate furnizate prin internet servicii de
publicitate furnizate pe internet servicii de
asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing si promovare scrierea textelor
publicitare servicii online de prelucrare a
datelor servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate.
38 Telecomunicatii.
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41 Cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicitaţiilor,
promovării, marketingului şi
managementului elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale
formare în domeniul publicitaţiilor furnizarea
de instruire online furnizarea de cursuri
de instruire online furnizarea de seminare
online de formare furnizarea de tutoriale
online organizare de seminarii organizare
de seminare de instruire organizare
de seminarii si conferinţe organizarea
de seminarii în domeniul afacerilor
(instruire) organizarea de seminarii în
domeniul publicitaţiilor (instruire) organizare
de conferinţe în domeniul publicitaţiilor
(instruire) organizare si coordonare de
grupuri de discuţii educative, nu online
organizarea de webinare publicarea de
material
e-multimedia online realizarea de seminarii
servicii de prezentări în scopuri educative
seminarii.
42 Actualizarea software-urilor de computer
analiza software-ului de computer cercetare
şi dezvoltare pentru alţii creare şi întreţinere
de pagini web crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii consultanţă în
software de computer consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea de soluţii aplicaţii
software de calculator consultanţă în
materie de testare a sistemelor de
aplicaţii informatice consultanţă de software
computerizat configurare de software de
calculator consultanţă în materie de design
de pagini web dezvoltare de software pentru
conversia de date şi conţinut multimedia
între diferite protocoale furnizare de servicii
de aplicaţii informatice (asp) şi anume
găzduire de aplicaţii software de calculator
pentru terţi, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi
descărcat pentru crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale online dezvoltare
software, programare şi implementare
dezvoltare de soluţii de aplicaţii software

de calculator design de software pentru
computer design de site-uri web elaborarea
şi întreţinere de pagini web pentru terţi
furnizori de servicii de aplicaţii informatice
găzduirea site-urilor web instalarea de
software pentru computere gestionare de
pagini web pentru terţi instalarea de pagini
web pe internet pentru terţi închirierea de
aplicaţii informatice prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice proiectare
de pagini web în scopuri publicitare
servicii de consultanţă pentru software
servicii de consultanţă în materie de
aplicaţii informatice de planificare servicii
de dezvoltarea de pagini web schiţarea
construcţiilor digitale (design) servicii de
personalizare de software servicii tehnice
pentru aplicaţii la sistemele informatice mari
şi mijlocii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03383
(151) 19/05/2017
(732) SC CAROLI BRANDS SRL ,

Bd. Timisoara nr. 26Z, ANCHOR
PLAZA, etaj 5, corp B, birou 5B01,
sector 6, BUCURESTI ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
dul Octavian Goga nr. 23, bl
M106, sc.4, et.4, ap.117, sector.3,
BUCURESTI ROMANIA

(540)

caroli Salam de Iarnă
(591) Culori revendicate:roşu închis,

roşu deschis, verde închis, alb,
galben

(531) Clasificare Viena: 08.05.04;
25.01.19; 25.07.02; 27.05.01;
29.01.14

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

29 Carne, extracte din carne, preparate din
carne şi mezeluri, inclusiv dar fără a se
limita la: salamuri, şuncă, muşchi afumat,
ruladă, pastramă, şunculiţa, costiţă afumată,
mortadella, parizer, specialităţi din carne de
vită, porc sau pasare, în stare refrigerată,
congelată, proaspătă sau afumată, alimente
preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, concentrate şi baze

de mâncăruri din carne de vită, porc sau
pasăre, măncăruri preparate şi aperitive pe
bază de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume, burgeri din
legume.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou comercializare şi marketing pentru
urmatoarele produse (exceptând transportul
lor): carne, extracte din carne, preparate din
carne şi mezeluri, inclusiv dar fără a se
limita la: salamuri, şuncă, muşchi afumat,
ruladă, pastramă, sunculiţă, costiţă afumată,
mortadella, parizer, specialităţi din carne de
vită, porc sau pasare, în stare refrigerată,
congelată, proaspată sau afumată, alimente
preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, concentrate şi baze
de mâncăruri din carne de vită, porc sau
pasare, mâncăruri preparate şi aperitive pe
bază de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume, burgeri din
legume comercializarea produselor anterior
menţionate sub formă de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03384
(151) 19/05/2017
(732) NICE GUYS MEDIA SRL, Str.

Baba Novac, nr. 16, bl. 23, sc. 6,
et. 7, ap. 252, camera 2, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CULISE DIN CARTIER

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03385
(151) 19/05/2017
(732) BADENMOB SRL, Str. Siriu, nr. 9,

Jud. Brăila, BRĂILA ROMANIA
(540)

VEROMOBILI
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
20 Dulapuri prevăzute cu oglindă (mobilă),
plăci (de oglindă) pentru fixare pe pereţi,
suporturi pentru oglindă, mobilă şi mobilier.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03386
(151) 19/05/2017
(732) ALEXANDRA DINU, Calea

Dudeşti, nr. 142A, ap. 3, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-dul Decebal
nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NOHÉA thru Nature
(531) Clasificare Viena: 03.13.01;

03.13.04; 27.05.01; 27.05.11

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

3 Produse cosmetice, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri naturale pentru
parfumuri, uleiuri esenţiale naturale,
parfumuri naturale, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice şi preparate
cosmetice, uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, creme fluide
(cosmetice), măşti de piele (cosmetice),
creme de noapte (cosmetice), produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
pentru sprâncene, geluri cosmetice pentru
ochi, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru spălarea feţei,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cosmetice de îngrijire a frumusetii.
35 Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de infrumuseţare servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
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de toaletă consiliere cu privire la produse
de consum în legătură cu cosmeticele
furnizarea de informaţii comerciale despre
produse de larg consum, şi anume cu
privire la cosmetice furnizare de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site publicitate
online servicii de comenzi online difuzare
de materiale publicitare online publicare
de materiale publicitare online publicitate
publicitate şi marketing publicitate şi reclamă
publicitate în reviste.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03387
(151) 19/05/2017
(732) MUMU TOYS SRL, Str. Drumul

Baltă Arin nr. 6-24, biroul 12,
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)

MUMU TOYS
(591) Culori revendicate:galben, negru,

roşu, alb, verde deschis, albastru
deschis

(531) Clasificare Viena: 04.05.21;
04.05.05; 27.03.15; 29.01.15

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

28 Jucării, jocuri, articole de joacă şi articole
pentru petrecere.
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de jucării, jocuri, articole de joacă
și articole pentru petrecere, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web sau
platforme specializate, astfel încât terţii le
cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, lucrări de birou, activităţi
de import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03388
(151) 19/05/2017
(732) DUTOIU IONUT SORINEL, Bd.

Theodor Pallady, nr. 4, bl. M2, sc.
A, ap. 44, sect.3, BUCURESTI
ROMANIA
IOAN CRISTIAN STAN, Str. Liviu
Rebreanu nr. 46-58, bl. V, sc. H,
ap. 81, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property, Str. George Călinescu
nr. 52A, sector 1, , 011694
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

YOLO media
(591) Culori revendicate:galben, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12

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

35 Agenții de PR (relaţii publice), servicii
de PR (relaţii publice), consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în
domeniul relaţiilor publice, strategie de
branding (servicii de promovare), consiliere
de imagine, servicii de impresariat.
41 Organizare de evenimente cu scop
cultural, educativ sau divertisment
organizarea de expoziţii pentru scopuri
culturale sau educaţionale furnizare de ştiri
şi comentarii despre stilul de viaţă, cultură,
muzică, filme, modă şi frumuseţe servicii de
comunicare media.
42 Crearea şi administrarea (întreţinerea)
de conţinut pagini web pentru reţele de
socializare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03389
(151) 19/05/2017
(732) TEATRUL DE ARTA DEVA, Bld. 1

Decembrie nr. 15, jud. Hunedoara,
DEVA ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, Calea Aradului nr. 33, ap.7,
Jud. Timiş, TIMIŞOARA null

(540)
Festival internaţional de
operă şi muzică clasică
HUNEDOARA LIRICĂ

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

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 03390
(151) 19/05/2017
(732) ASOCIATIA PRO DATINA,

Str. Brateş nr. 50, jud. Timiş,
GHIRODA ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, Calea Aradului nr. 33, ap.7,
Jud. Timiş, TIMIŞOARA null

(540)
FESTIVALUL NATIONAL

CONCURS DIN
COMOARA SATULUI

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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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 03391
(151) 19/05/2017
(732) SOCE IMPEX SA, Str.

Dorobanţilor nr. 29, Jud. Cluj,
CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-dul Decebal
nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Winners EVENTS, JOIN US!
(531) Clasificare Viena: 16.01.13;

27.03.15; 27.05.08; 27.05.11

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

41 Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, publicare de
calendare de evenimente, organizare de
evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare
de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente culturale și
artistice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03392
(151) 19/05/2017
(732) SOCE IMPEX SA, Str.

Dorobanţilor nr. 29, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Calea Călăraşilor
nr. 177, bl. 45, et. 4, ap. 12, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
WINNERS BUILDING

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

36 Investiţii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investiţiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare, formare
de consorţii imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de proprietăţi imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare,
gestionare de proprietăţi imobiliare,
planificare de investiţii imobiliare, asigurare
de proprietăţi imobiliare, servicii de
consultanţă în materie de bunuri imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunuri
imobiliare şi terenuri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii industriale, servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea şi închirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de clădiri,
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servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de vânzare cu amănuntul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03393
(151) 19/05/2017
(732) SOCE IMPEX SA, Str.

Dorobanţilor nr. 29, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Calea Călăraşilor
nr. 177, bl. 45, et. 4, ap. 12, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
WINNERS OFFICE

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

36 Investiţii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investiţiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare, formare
de consorţii imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de proprietăţi imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, gestionare
de proprietăţi imobiliare, planificare de
investiţii imobiliare, asigurare de proprietăţi
imobiliare, servicii de consultanţă în
materie de bunuri imobiliare, furnizare
de informaţii privind bunuri imobiliare şi
terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidenţiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale,

servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăţi imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea
şi închirierea de proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03394
(151) 19/05/2017
(732) SOCE IMPEX SA, Str.

Dorobanţilor nr. 29, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Calea Călăraşilor
nr. 177, bl. 45, et. 4, ap. 12, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
WINNERS RESIDENTIAL

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

36 Investiţii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investiţiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare, formare
de consorţii imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de proprietăţi imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, gestionare
de proprietăţi imobiliare, planificare de
investiţii imobiliare, asigurare de proprietăţi
imobiliare, servicii de consultanţă în
materie de bunuri imobiliare, furnizare
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de informaţii privind bunuri imobiliare şi
terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidenţiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale,
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăţi imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea
şi închirierea de proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03395
(151) 19/05/2017
(732) SOCE IMPEX SA, Str.

Dorobanţilor nr. 29, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Calea Călăraşilor
nr. 177, bl. 45, et. 4, ap. 12, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
WINNERS CENTRAL

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

36 Investiţii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investiţiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare, formare
de consorţii imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de proprietăţi imobiliare,

administrare de bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, gestionare
de proprietăţi imobiliare, planificare de
investiţii imobiliare, asigurare de proprietăţi
imobiliare, servicii de consultanţă în
materie de bunuri imobiliare, furnizare
de informaţii privind bunuri imobiliare şi
terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidenţiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale,
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăţi imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea
şi închirierea de proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03396
(151) 19/05/2017
(732) CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA

AXIOPOLIS SPORT
CERNAVODA, Str. Medgidiei nr.
2, jud, Constanţa, CERNAVODA
ROMANIA

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

(540)

AXIOPOLIS
(591) Culori revendicate:bleumarin, alb

(531) Clasificare Viena: 01.13.10;
01.13.15; 02.01.23; 24.01.08;
24.01.25; 29.01.12

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

35 Servicii de management pentru sportivi
de performanţă, managementul afacerilor
sportivilor, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior
referitoare la produsele şi serviciile sportive
proprii, inclusiv prin aplicarea siglei pe
echipamentele sportive, autocare, banere
şi reclame luminoase, prezentarea şi
promovarea acestor produse/servicii prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat
şi reţele de social media, regruparea
în avantajul terţilor a articolelor sportive,
suveniruri, jucării, articole de gimnastică

şi echipamente pentru sport (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
prin magazine (puncte de desfacere),
cataloage de vânzare, corespondenţă sau
prin orice mijloace electronice (site-uri, e-
mail-uri, şi/sau alte mijloace moderne de
comercializare).
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregătire sportivă,
antrenamente şi pregătirea jucătorilor
sportivi, servicii şi activităţi sportive
specifice, organizarea şi producţia de
turnee, campionate, cupe, competiţii,
meciuri, concursuri, evenimente şi gale
sportive servicii de divertisment legate de
sport şi servicii de recreere, inclusiv emisiuni
de televiziune sau radio supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educaţie sportivă publicare de reviste şi
reviste electronice în domeniul sportiv.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03397
(151) 19/05/2017
(732) AGROMAT BATOS SRL, Str.

Principală nr. 47, jud. Mureş,
BATOS ROMANIA

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

(540)

Agromat BATOŞ BUN
GUST SI TRADITIE

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

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
05.01.16; 05.03.15; 27.05.01;
29.01.15

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

35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
fructe şi legume proaspete, pomi fructiferi
şi produse din fructe sau pe bază de
fructe, lapte şi produse lactate, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web sau
platforme specializate, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate şi promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, promoţii pentru aceste produse,

inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, lucrări de birou, activităţi
de import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate, lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.

44 Ferme de animale, servicii de îngrijire
a animalelor, servicii de horticultură şi
silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03398
(151) 19/05/2017
(732) AGROMAT BATOS SRL, Str.

Principală nr. 47, jud. Mureş,
BATOS ROMANIA

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

(540)

Mar de Batos de la AGROMAT
BUN GUST SI TRADITIE

(591) Culori revendicate:verde, gri
închis,
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(531) Clasificare Viena: 05.07.13;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

31 Mere proaspete şi pomi fructiferi meri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03400
(151) 19/05/2017
(732) GEOLAILA COMIMPEX SRL, Str.

Cernăuţi nr. 46, bl. A15, sc. 1, et.
7, ap. 91, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , Şos.
Nicolae Titulescu nr.94, bl.14A,
sc.4, et. 2, ap.127, sect.1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
GEOLAILA

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, supermarket-uri,
hypermarket-uri, outlet-uri, mall-uri, lanţuri
de magazine, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping
sau prin orice alte mijloace de comunicare,
agenţii de import-export.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03401
(151) 19/05/2017
(732) AGROMAT BATOS SRL, Str.

Principală nr. 47, jud. Mureş,
BATOS ROMANIA

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

(540)

Par de Batos de la AGROMAT
BUN GUST SI TRADITIE

(531) Clasificare Viena: 05.07.15;
27.05.01; 27.05.08

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

31 Pere proaspete şi pomi fructiferi-peri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03402
(151) 19/05/2017
(732) AGROMAT BATOS SRL, Str.

Principală nr. 47, jud. Mureş,
BATOS ROMANIA

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

(540)

Prun de Batos de
la AGROMAT BUN
GUST SI TRADITIE

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.03.15; 05.07.14; 27.05.01

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

31 Prune şi pomi fructiferi-pruni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03403
(151) 19/05/2017
(732) AGROMAT BATOS SRL, Str.

Principală nr. 47, jud. Mureş,
BATOS ROMANIA

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

(540)

Cirese de Batos de
la AGROMAT BUN
GUST SI TRADITIE

(531) Clasificare Viena: 05.03.15;
05.07.16; 27.05.01

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

31 Cireşe şi pomi fructiferi-cireşi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03404
(151) 19/05/2017
(732) SC ARTIST EDUCATION SRL,

Bd. Iancu de Hunedoara nr.42A,
Demisol, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe
Ştefan nr. 32, sector 1, 013881
BUCUREŞTI null

(540)

ARTIST SALON & ACADEMY
(531) Clasificare Viena: 24.17.25;

27.05.01

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

41 Educaţie, instruire şi anume cursuri şi
seminarii în legătură cu serviciile de igienă şi
de îngrijite a frumuseţii.
44 Servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ

Referitor la cererea de înregistrare marcă cu nr. M 2017/3216
publicată în data de 22.05.2017, dintr-o eroare s-a publicat greşit numele
solicitantului, corect este: 

-SC VIKING TRUCKING SRL


