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Cereri Mărci publicate în 26/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06577 19/10/2017 PETRU PAL degustarium

2 M 2017 06695 19/10/2017 Alexandra-Daniela Tataru
Mihaela Tataru

VILLAGE ITALIAN FOOD

3 M 2017 06696 19/10/2017 CUSTIFY SRL CUSTIFY

4 M 2017 06697 19/10/2017 SC MASTER BUILD SRL mB MASTER BUILD your
building is our business

5 M 2017 06698 19/10/2017 REVO SECURITY SRL REVO SECURITY

6 M 2017 06699 19/10/2017 SC Practic Online SRL-D Practic Online Suntem aproape
de business-ul tau!

7 M 2017 06700 19/10/2017 SOCIETATEA KASIH DESIGN
STUDIO SRL

LA PETITE CARAVANE

8 M 2017 06701 19/10/2017 SC ROCK STAR CONSTRUCT
SRL

PIATRAONLINE

9 M 2017 06702 19/10/2017 SC ROCK STAR CONSTRUCT
SRL

PIATRAONLINE Generator de
inspirație

10 M 2017 06703 19/10/2017 SC ROCK STAR CONSTRUCT
SRL

PIATRAONLINE Punem suflet în
piatră

11 M 2017 06704 19/10/2017 S.C. PUI DE MOROSAN S.R.L. LA MOROȘENI

12 M 2017 06705 19/10/2017 SC RO STAR SA RoStar BISCUIȚI CU CREMĂ
DE CACAO BISCUITS WITH
COCOA CREAM BIG FOX

13 M 2017 06706 19/10/2017 SC ARTERIUS BUSINESS SRL ECO - INT NATURAL TASTE

14 M 2017 06707 19/10/2017 DORIN JANOS PORKOLAB NOISE

15 M 2017 06708 19/10/2017 SC ANDRA COTTAGE SRL Andra's House

16 M 2017 06709 19/10/2017 ORASUL AVRIG
ASOCIATIA CULTURALA
PURTATA AVRIGULUI

Ansamblul Folcloric Purtata
Avrigului

17 M 2017 06710 19/10/2017 CANSCHI GIANI DAROCONSTRUCT

18 M 2017 06711 19/10/2017 CASH MACHINE SRL CORPORATE SAILING

19 M 2017 06712 19/10/2017 SC G&M GRUP IMPORT
EXPORT SRL

G & M GRUP WE KEEP OUR
PROMISES

20 M 2017 06713 19/10/2017 CASH MACHINE SRL CORPORATE REGATTA

21 M 2017 06714 19/10/2017 SC INDUSTRIAL INSTAL SRL INDUSTRIAL Instal

22 M 2017 06715 19/10/2017 SC INDUSTRIAL INSTAL SRL Hoffman Plus
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 06716 19/10/2017 NIGITHOR CONSULTING SRL NIGITHOR CONSULTING

24 M 2017 06717 19/10/2017 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. MORNING GLORY - DA MAI
TARE!

25 M 2017 06718 19/10/2017 SC ASISOFT SRL AUTOSEL

26 M 2017 06720 19/10/2017 SC GLOBAL PACKING SRL ROcleanCO Consumabile
Curatenie

27 M 2017 06721 19/10/2017 SC WELLCARE SRL Well Care

28 M 2017 06722 19/10/2017 SC Q LOGISTICS SRL ROMANIAN TRANSPORT
NETWORK

29 M 2017 06723 19/10/2017 SC CENTRUL MEDICAL
DENTAL ESTETICA SRL

CENTRUL MEDICAL Dental
estetica

30 M 2017 06724 19/10/2017 SC DR. COSTENCO ESTETIX
SRL

dr. Costenco Estetix

31 M 2017 06725 19/10/2017 SC GRUP M.B.C. EVENTS &
MORE SRL

TWO GUYS

32 M 2017 06726 19/10/2017 SC EUROPLASTIC SRL EURODEZ

33 M 2017 06727 19/10/2017 SC EUROPLASTIC SRL EUROFIX

34 M 2017 06728 19/10/2017 SC MADAMAR FOR HEALTH &
BEAUTY SRL

MADAMAR

35 M 2017 06729 19/10/2017 Liberty Global Europe Holding
B.V.

HAPPY HOME

36 M 2017 06730 19/10/2017 MOVILA MIRELA LIR LIGA INDEPENDENTĂ
ROMÂNĂ

37 M 2017 06731 19/10/2017 ALEXANDRU VALENTIN
BRESCIU

Pet's Cupidon

38 M 2017 06736 19/10/2017 MAUNDIER FIDES SRL Maundier Fides

39 M 2017 06737 19/10/2017 SC Royal Trading and
Investments SRL

PIGEONS 360 passion and
performance

40 M 2017 06738 19/10/2017 SC Royal Trading and
Investments SRL

PORUMBEI 360 pasiune si
performanta

41 M 2017 06739 19/10/2017 SC AVANTGARDE PRO
ACTION SRL

BUCURESTI Centro Vecchio

42 M 2017 06740 19/10/2017 ALEXANDRA-CORINA
GEAMĂNU
ALEXANDRU-ROBERT
GHEORGHE

CAFE TEATRU PLAY

43 M 2017 06741 19/10/2017 MONDO FOODS&DRINKS SRL Unirea HALVA FLOAREA
SOARELUI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2017 06742 19/10/2017 BUTNARU CONSTANTIN

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
MASTER SOUND EVENTS

45 M 2017 06743 19/10/2017 NOVARTIS AG TAMTERID

46 M 2017 06744 19/10/2017 NOVARTIS AG TASUTERID

47 M 2017 06745 19/10/2017 SC IMOBILIARE NAPO CASA
REAL ESTATE SRL

NAPOCA HOUSE

48 M 2017 06746 19/10/2017 SC TEPASO IMPEX SRL Tepaso Fine quality life

49 M 2017 06747 19/10/2017 MARIUS-IOAN CONŢIU O TĂRIE CU SIMŢIRE ŢUICĂ
DIN PRUNE CONŢIU Distilat şi
îmbuteliat de Distileria Galben
S.R.L.
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(210) M 2017 06577
(151) 19/10/2017
(732) PETRU PAL, STR. PRINCIPALA

NR. 416, JUD. BACĂU, GHIMES-
FAGET, 607205, ROMANIA

(540)
degustarium

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi flori
naturale, hrană şi băuturi pentru animale,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare.
32. Ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

_________

(210) M 2017 06695
(151) 19/10/2017
(732) Alexandra-Daniela Tataru,

STR. GHEORGHE DOJA NR.
3, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CERNAVODĂ, ROMANIA
Mihaela Tataru, STR.
GHEORGHE DOJA NR. 3,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
CERNAVODĂ, ROMANIA

(540)

VILLAGE ITALIAN FOOD
(591) Culori revendicate:maro, roșu, alb,

verde

(531) Clasificare Viena: 09.07.19;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

_________

(210) M 2017 06696
(151) 19/10/2017
(732) CUSTIFY SRL, STR. SPINENI

NR. 4, ET. 8, AP. 72, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CUSTIFY

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software, programe de
calculator de orice tip, indiferent de
suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic
sau descărcate dintr-o rețea informatică
externă.
42. Software-ul ca serviciu (SaaS).

_________

(210) M 2017 06697
(151) 19/10/2017
(732) SC MASTER BUILD SRL, STR.

CÂMPIA LIBERTĂŢII NR. 6
BL. PM 56, SC. A, ET. 4, AP.
13, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

mB MASTER BUILD your
building is our business

(591) Culori revendicate:galben, negru

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de import-export,
servicii oferite de lanț de magazine.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

_________

(210) M 2017 06698
(151) 19/10/2017
(732) REVO SECURITY SRL, STR.

FAGULUI NR. 62, JUDEȚUL
TELEORMAN, LOCALITATEA
VIDELE, VIDELE, ROMANIA

(540)

REVO SECURITY
(591) Culori revendicate:portocaliu

(531) Clasificare Viena: 03.01.01;
03.01.16; 26.01.15; 27.05.01;
29.01.01

(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.

_________



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/10/2017

(210) M 2017 06699
(151) 19/10/2017
(732) SC Practic Online SRL-D, STR.

REZERVELOR NR. 91, BL. 1, AP.
42, JUDEȚUL ILFOV, CHIAJNA,
ROMANIA

(540)

Practic Online Suntem
aproape de business-ul tau!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

(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, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare.

_________

(210) M 2017 06700
(151) 19/10/2017
(732) SOCIETATEA KASIH DESIGN

STUDIO SRL, STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 27A, CORP
B, PARTER, AP. 2, COMPLEX
PALLADIAN, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LA PETITE CARAVANE

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

_________

(210) M 2017 06701
(151) 19/10/2017
(732) SC ROCK STAR CONSTRUCT

SRL, ALEEA TEIŞANI NR.
137A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIATRAONLINE
(531) Clasificare Viena: 17.02.02;

17.02.04; 27.05.01

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratament de materiale.

_________
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(210) M 2017 06702
(151) 19/10/2017
(732) SC ROCK STAR CONSTRUCT

SRL, ALEEA TEIŞANI NR.
137A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIATRAONLINE
Generator de inspirație

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratament de materiale.

_________

(210) M 2017 06703
(151) 19/10/2017
(732) SC ROCK STAR CONSTRUCT

SRL, ALEEA TEIŞANI NR.
137A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIATRAONLINE
Punem suflet în piatră

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratament de materiale.

_________
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(210) M 2017 06704
(151) 19/10/2017
(732) S.C. PUI DE MOROSAN S.R.L.,

STR. FORESTIERILOR NR. 116,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
SPRIE, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)

LA MOROȘENI
(591) Culori revendicate:roșu, galben,

albastru, maro

(531) Clasificare Viena: 02.07.25;
07.01.09; 07.01.24; 09.01.09;
15.07.09; 02.07.04; 27.05.01;
29.01.14

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

29. Produse din carne preparate,
preparate din carne (în care predomină
carnea), preparate pe bază de carne,
preparate diverse din carne, âncăruri
preparate constând în principal din carne,
Mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, preparate obținute
din carne de pui (care conțin în
principal carne de pui), sarmale, preparate
constând în principal din carne de pui,
carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,

Preparate constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae).
30. Plăcinte cu carne (preparate), pâine,
pâine pita, pâine proaspătă, pâine cu
umplutură, cozonaci, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie.
43. Servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering mobil, servicii de
catering în exterior, servicii de alimentație
publică.

_________

(210) M 2017 06705
(151) 19/10/2017
(732) SC RO STAR SA, ŞOS.

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

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

RoStar BISCUIȚI CU CREMĂ
DE CACAO BISCUITS WITH
COCOA CREAM BIG FOX
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(591) Culori revendicate:maro, roșu,
galben, albastru, alb, auriu

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
01.15.15; 03.01.08; 25.01.19;
26.01.17; 26.02.05; 26.13.01;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

_________

(210) M 2017 06706
(151) 19/10/2017
(732) SC ARTERIUS BUSINESS

SRL, CALEA REPUBLICII
NR. 15, SC. B, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
RO.BA, ROMANIA

(540)
ECO - INT NATURAL TASTE

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

35. Organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, organizarea
și desfășurarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
expoziții și târguri în scopuri comerciale și
de promovare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
publicitare și comerciale, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,

organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de
târguri comerciale și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare.

_________

(210) M 2017 06707
(151) 19/10/2017
(732) DORIN JANOS PORKOLAB,

STR. MOLIDULUI NR. 43B, AP.
95, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

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

(540)

NOISE
(531) Clasificare Viena: 06.01.04;

20.05.07; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.11

(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).

_________
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(210) M 2017 06708
(151) 19/10/2017
(732) SC ANDRA COTTAGE SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 29,
JUDEŢUL VÂLCEA, HOREZU,
ROMANIA

(540)

Andra's House
(531) Clasificare Viena: 03.07.17;

04.03.03; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii de cazare temporară în
pensiuni şi hoteluri, servicii de restaurante
şi baruri, servicii de catering, servicii de
cofetărie şi patiserie.

_________

(210) M 2017 06709
(151) 19/10/2017
(732) ORASUL AVRIG, STR.GH.LAZAR

NR.10, AVRIG, ROMANIA
ASOCIATIA CULTURALA
PURTATA AVRIGULUI, STR. A.
IANCU NR. 25, JUDEŢUL SIBIU,
AVRIG, ROMANIA

(740) CABINET PI - CABINET AVOCAT
- JEFLEA SIMONA FLORINELA,
STR. PRIMĂVERII NR. 17,
JUDEŢUL SIBIU, SURA MARE,
556272, RO.SI, ROMANIA

(540)

Ansamblul Folcloric
Purtata Avrigului

(591) Culori revendicate:gri, roşu,
albastru, bej

(531) Clasificare Viena: 02.07.02;
02.07.04; 02.07.16; 27.05.01;
27.01.12; 29.01.15

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentu ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate, publicitate on-line,
administrare de afaceri comerciale,
conducerea afacerilor comerciale, lucrări
de birou, închiriere spaţii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, producţie de clipuri publicitare,
managementul activităţilor de impresariat
artistic, furnizarea de informaţii comerciale
prin intermediul unui site, administrarea
comercială a licenţelor, produselor şi a
serviciilor pentru terţi, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în
domeniul relaţiilor publice, prezentare de
produse, concepere de material publicitar,
organizare de târguri şi expoziţii cu
scop comercial şi publicitar, servicii de
fotocopiere, servicii de relaţii cu publicul,
promovarea vânzărilor pentru terţi, comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, actualizare şi
raspândire materiale publicitare, consiliere
consumatori, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, distribuire
de eşantioane, demonstraţii cu produse,
marketing, cercetări şi studii de marketing,
sondaje de opinie, publicitate în aer liber,
reclame radio-TV.
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 06710
(151) 19/10/2017
(732) CANSCHI GIANI, STR. SEJAR

NR. 77, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700333, ROMANIA

(540)

DAROCONSTRUCT
(591) Culori revendicate:galben

(Pantone 116C), negru (Pantone
444C)

(531) Clasificare Viena: 26.05.04;
26.13.25; 29.01.12

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

6. Construcţii metalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

_________

(210) M 2017 06711
(151) 19/10/2017
(732) CASH MACHINE SRL, STR.

EMIL RACOVIŢĂ NR. 31-33,
LOT PC 38, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
CORPORATE SAILING

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

39. Organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

_________
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(210) M 2017 06712
(151) 19/10/2017
(732) SC G&M GRUP IMPORT

EXPORT SRL, STR. OSTAŞILOR
NR. 8, PARTER, BIROUL 9, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL , STR.
URANUS NR. 1, BL. 1, SC. B,
ET. 2, AP. 11, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500361, BV, ROMANIA

(540)

G & M GRUP WE
KEEP OUR PROMISES

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
verde

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.01; 27.05.08

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

31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
animale vii, fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, hrană și băuturi pentru
animale, malt, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

_________

(210) M 2017 06713
(151) 19/10/2017
(732) CASH MACHINE SRL, STR.

EMIL RACOVIŢĂ NR. 31-33,
LOT PC 38, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
CORPORATE REGATTA

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

39. Organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

_________

(210) M 2017 06714
(151) 19/10/2017
(732) SC INDUSTRIAL INSTAL SRL,

STR. CAPITAN NICOLAE MIHAI
NR. 6, BL. D6, SC. 1, ET. 1,
AP. 3, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, 077160, ROMANIA

(540)

INDUSTRIAL Instal
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 01.15.05;
15.07.03; 15.07.21; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.08; 29.01.12

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
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uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. 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, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

_________

(210) M 2017 06715
(151) 19/10/2017
(732) SC INDUSTRIAL INSTAL SRL,

STR. CAPITAN NICOLAE MIHAI
NR. 6, BL. D6, SC. 1, ET. 1,
AP. 3, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, 077160, ROMANIA

(540)

Hoffman Plus
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
26.11.06; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. 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, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

_________

(210) M 2017 06716
(151) 19/10/2017
(732) NIGITHOR CONSULTING

SRL, STR. BRADULUI NR.
20B, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

NIGITHOR CONSULTING
(591) Culori revendicate:albastru

(Pantone 2708C, 317C, 433C,
534C, 652C, 2708C, 663C), negru
(Neutral Black C)

(531) Clasificare Viena: 01.15.24;
18.03.03; 18.03.05; 18.03.23;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercectare industrială,
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crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

_________

(210) M 2017 06717
(151) 19/10/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
319G, CAMERA D, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MORNING GLORY

- DA MAI TARE!
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, de supraveghere, geodezice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare, de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrearea, transmiterea şi
reproducereasunetului, imaginilor şi a
datelor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice, CD-uri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digital, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software, în
special suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice,
benzi video, dischete, CD-ROM-uri, toate
produsele menţionate anterior în formă
înregistrată şi neînregistrată, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digital, casete pentru jocuri
video, fişiere de muzică, descărcabile,
fişiere de imagini, descărcabile, sunete

de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile,
aparate şi instrumente optice, în special
ochelari, ochelari smart, ochelari de
soare, lentile pentru ochelari, rame
de ochelari, portochelari, software de
calculator (program), software pentru
jocuri (program), aparate mobile de
telecomunicaţii, programe de aplicaţii
(aplicaţii descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie (aplicaţii înregistrate
şi descărcabile) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele smart
(electronice), dispozitive pentru efecte
electrice şi electronice pentru instrumente
muzicale (electronice), subwoofere,
interfeţe audio (electronice), egalizatoare
audio, comenzi electronice pentru
maşini/echipamente, huse şi filme de
protecţie pentru telefoane smart, tablete,
calculatoare, terminale interactive touch
screen, şnururi (curele) pentru telefoane,
căşti audio-video pentru realitate virtuală,
căşti audio, kit-urihands-free pentru
telefoane, tablete interactive, mixere
audio, console audio mixer, chei
electronice (pentru telecomandă), pixuri
şi agende electronice, partituri electronice
(descărcabile), publicaţii electronice,
compase pentru măsurat, alarme acustice,
dispozitive de memorie de calculator, flash
drive USB, dispozitive periferice pentru
calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart,
lumini intermitente şi de semnalizare
(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule
fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (indicatoare luminoase), aparate
şi dispozitive de înregistrare, transmitere şi
reproducere a sunetului, transmiţătoare de
telecomunicaţii.
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16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, agende,
partituri muzicale, albume, port-bilete,
papetărie, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de
instruire sau învăţământ, instrumente
pentru desenat, cărţi postale din carton şi
hârtie, batiste şi şerveţele demachiante, din
hârtie, sacoşe, huse, genţi de ambalare
din hârtie sau material plastic, suporturi
din hârtie sau carton, fanioane, steaguri,
bannere, ghirlande din hârtie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, şervete, şerveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hârtie sau carton
(papetărie), materiale pentru imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, în
special marketing, cercetarea pieţei, studii
de piaţă, analiză de piaţă, consultanţă
în conducerea şi organizarea afacerilor,
intermedieri de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte pentru terţi
pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închiriererea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi
orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice şi
marketing, comenzi telefonice pentru
teleshopping, telemarketing, publicare de

materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-
video, intermediere de filme publicitare
şi orice fel de producţii audio-video
publicitare, scrierea şi publicarea textelor
publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu
scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse
în mediile de comunicare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte pentru terţi, inclusiv artişti,
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu
scop publicitar, organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi
prospecte publicitare, gestionare de fişiere
informatice, preluare telefonică şi/sau
computerizată de comenzi pentru oferte de
cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi
realizarea de prezentări şi de alte oferte
informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi de internet, în alte reţele de
date, în servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de concepţii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, înregistrare/fixare şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare
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pentru publicitate, publicarea de produse
de imprimerie (şi în format electronic)
în scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare de date în reţele de
date computerizate, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, înregistrarea
comunicărilor şi informaţiilor scrise,
actualizarea şi întreţinerea informaţiilor în
registre, compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe
de radiodifuziune, televiziune, videotext,
teletext, difuzare sau retransmisie de
programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, reţele computerizate,
reţele de fibră optică şi orice alt tip
de medii de transmisie, inclusiv wireless,
difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, colectarea
şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale
în cadrul serviciilor agenţiilor de presă,
transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, reţele computerizate, cabluri
telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie, inclusiv streaming de
date, transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului
la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special prin sisteme de calculatoare,
cu comunicare interactivă, furnizare de
acces la informaţii pe internet, în special

în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet
şi de forumuri de discuţii online, punerea
la dispoziţie a unui portal online, servicii
de transmisii media audiovizuale la cerere,
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
intermediul platformelor şi portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale sau globale,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces
la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii de
amuzament, divertisment radio, pe internet
sau televizat, informaţii despre distracţii şi
orice posibilităţi de recreere, producţie de
programe sau emisiuni de film, televiziune,
radio, videotext şi teletext (cu excepţia
celor în scop publicitar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi, casete, audio/video,
editare audio-video, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
închiriere de aparatură de iluminat
pentru studiouri de televiziune, producţia
de muzică, producţia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri, inclusiv de film, organizarea
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de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de
concerte, conferinţe, colocvii, organizare
şi coordonare de concursuri sau de
orice fel de competiţii, educative sau de
amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole, servicii de
impresari, prezentări şi închiriere de filme
TV sau cinematografice, închirierea de
înregistrări de sunete, îngrijire redacţională
a apariţiilor pe internet, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescarcăbile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescarcăbile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare şi editare
de software şi de jocuri de calculator,
închiriere de software pentru calculator,
întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare de pagini principale de web,
găzduirea de site-uri web, închiriere
de programe video şi de imagine
(software), creare, redactare, dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator,

altele decât conversia fizică, crearea de
baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video, acordarea
de licenţe de software pentru calculatoare
(servicii juridice), monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală, gestionarea
drepturilor de autor, intermediere,
management şi valorificare de drepturi
de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de
licenţă (servicii juridice), intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi
de difuzare în televiziune şi radio, în
special de drepturi pentru transmisia de
evenimente la televizor/radio, incluzând
evenimente sportive, prin acordare de
licenţă (servicii juridice), intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi
asupra/pentru reportaje de presă, radio,
televiziune şi film inclusiv pentru utilizarea
pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi asupra reportajelor de ziar
şi de revistă, inclusiv pentru publicaţii
on-line, prin acordare de licenţă (servicii
juridice), administrare, intermediere şi orice
fel de valorificare de drepturi de emisie,
difuzare, redifuzare, distribuire, închiriere,
împrumut, traducere, adaptare, realizare
de opere derivate şi orice alte drepturi
legale de utilizare asupra programelor
radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricăror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă/cesiune
sau orice alta formă de transmitere a
drepturilor (servicii juridice), intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
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drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale
de realizare a acestora, precum în special
titluri, sigle, concepere de spectacole, idei
de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi valorificare de
drepturi asupra programelor de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile şi/
sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

_________

(210) M 2017 06718
(151) 19/10/2017
(732) SC ASISOFT SRL, STR. INGINER

PISONI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010928 , RO.BU,
ROMANIA

(540)
AUTOSEL

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercectare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator .

_________

(210) M 2017 06720
(151) 19/10/2017
(732) SC GLOBAL PACKING SRL,

STR. PLUTONIER NEDELCU
ION NR. 3, BL. 1A, SC. A, ET. 1,
AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROcleanCO
Consumabile Curatenie

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
bleumarin

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
07.01.09; 07.01.24; 05.03.13;
27.03.01; 29.01.13

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

35. Achiziţia de produse şi servicii
(intermediere de achiziţii).

_________
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(210) M 2017 06721
(151) 19/10/2017
(732) SC WELLCARE SRL, STR.

BARTOK BELA NR. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Well Care
(591) Culori revendicate:roz, alb, gri

(531) Clasificare Viena: 02.03.23;
05.05.16; 05.05.20; 05.05.21;
05.03.13; 05.03.15; 27.05.01;
29.01.13

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni.

_________

(210) M 2017 06722
(151) 19/10/2017
(732) SC Q LOGISTICS SRL, ALEEA

NARCISELOR NR. 2, BL. C28,
SC. A, AP. 2, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA

(540)
ROMANIAN

TRANSPORT NETWORK
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

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 06723
(151) 19/10/2017
(732) SC CENTRUL MEDICAL DENTAL

ESTETICA SRL, STR. ZIZINULUI
NR. 35, AP. 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

CENTRUL MEDICAL
Dental estetica

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
27.03.02; 27.05.01; 27.05.02

(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).
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_________

(210) M 2017 06724
(151) 19/10/2017
(732) SC DR. COSTENCO ESTETIX

SRL, STR. ZIZINULUI NR. 35,
CAMERA 2, BL. 10, SC. B,
PARTER, AP. 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

dr. Costenco Estetix
(591) Culori revendicate:alb, negru, mov

(531) Clasificare Viena: 02.03.16;
02.03.23; 27.03.02; 27.05.01;
29.01.13

(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 06725
(151) 19/10/2017
(732) SC GRUP M.B.C. EVENTS &

MORE SRL, STR. MUREŞULUI,
CAMERA 2, BL. E23, SC. A, AP.
19, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

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

(540)

TWO GUYS
(591) Culori revendicate:galben, verde,

negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 08.01.07;
08.07.10; 27.05.01; 29.01.14

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
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sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă
(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).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06726
(151) 19/10/2017
(732) SC EUROPLASTIC SRL, B-DUL

TIMIŞOARA NR. 98E, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
EURODEZ

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

2. Vopsele lavabile şi decorative.

_________

(210) M 2017 06727
(151) 19/10/2017
(732) SC EUROPLASTIC SRL, B-DUL

TIMIŞOARA NR. 98E, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
EUROFIX

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

2. Vopsele lavabile şi decorative.

_________

(210) M 2017 06728
(151) 19/10/2017
(732) SC MADAMAR FOR HEALTH

& BEAUTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 510A, PARTER,
BIROUL NR. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

MADAMAR
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(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena: 24.09.02;
24.09.05; 24.09.09; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
(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 06729
(151) 19/10/2017
(732) Liberty Global Europe Holding

B.V., BOEINGAVENUE 53,
SCHIPHOL-RIJK, 1119 PE,
TARILE DE JOS

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, 011694, RO.BU,
ROMANIA

(540)
HAPPY HOME

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice
şi didactice, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri pentru înregistrarea
datelor, card magnetic, compact discuri,
benzi pentru înregistrarea de programe
pentru calculator, computere, programe
pentru calculator, echipamente periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
echipamente de stocare a datelor, aparate
electronice de prelucrare a datelor,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea, stocarea,
criptarea, decriptarea, transformarea,
prelucrarea sunetului sau a imaginilor,
aparate de comunicatii şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente audiovizuale,
de telecomunicaţii, de transfer date
şi televiziune, telecomenzi, aparate de
înregistrare de casete, echipamente
de înregistrare video, camere video,
telefoane, telefoane portabile, asistent
digital personal (PAD-uri), organizatoare
electronice, aparate radio, aparate stereo
de uz personal, proiectoare (aparate
de proiectie), antene, aeriene, antene
parabolice, difuzoare, amplificatoare audio,
calculatoare, ecrane de calculator,
monitoare, tastaturi de calculator,
echipamente periferice pentru calculatoare,
modem-uri, decodoare, dispozitive de
criptare, aparate de acces şi dispozitive
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de control acces pentru dispozitivele
de procesare a datelor, aparate
de autentificare pentru reţele de
telecomunicaţii, aparate pentru cifrarea şi
descifrarea semnalelor şi a retransmisiilor,
terminale digitale, filme video, cd-rom-
uri, discuri acustice, discuri digitale
video (DVD-uri), discuri video şi audio,
discuri digitale, benzi video, cititoare
de CD-ROM-uri, cititoare de discuri
digitale video, cititoare de discuri
digitale, cititoare de discuri magnetice,
cititoare de discuri video şi audio,
cititoare de discuri acustice, suporţi de
înregistrare magnetici, carduri magnetice
codificate, carduri electronice, circuite
integrate şi microcircuite, dispozitive pentru
citirea cardurilor, componente electronice,
sateliti pentru utilizare ştiinţifică şi de
telecomunicaţii, carduri cu cip, carduri cu
microprocesoare, aparate şi instrumente
pentru programarea şi selectia programelor
de televiziune, aparate şi instrumente
pentru televiziunea interactiva, software
pentru calculator (programe înregistrate),
cabluri de fibră optică şi cabluri optici, baterii
şi celule electrice, programe pentru jocuri
pe calculator, inclusiv pentru jocuri online
şi utilizare interactivă, toate produsele
menţionate anterior pentru a fi utilizate
în legatura cu sau pentru a susţine, prin
intermediul unor decodoare, difuzarea de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de radio şi de telefonie (în bandă largă),
date bazate pe web şi personale, între
televizoare, calculatoare, laptopuri, tablete,
telefoane şi telefoane inteligente şi/sau alte
echipamente hardware multimedia.
38. Servicii de telecomunicaţii, inclusiv
telecomunicaţii mobile, servicii de telefonie
şi telefonie mobilă, difuzare de programe
radio şi televiziune, transmitere de
înregistrări video la cerere, servicii operare
reţea cablu, servicii furnizare acces
internet, furnizare de acces la reţele de
comunicaţii (inclusiv internet), închiriere de

aparate de telecomunicaţii, furnizare de
informaţii în domeniul telecomunicaţiilor,
inclusiv prin intermediul televiziunii sau
internetului, schimb electronic (transmitere)
de mesaje şi comunicări, servicii de
comunicare interactivă prin internet, reţele
de televiziune prin cablu sau alte forme de
transmitere a datelor, televiziune prin cablu,
transmiterea de date, sunet şi imagine,
inclusiv prin radio, televiziune, satelit, cablu,
pe calea aerului şi pe cale electronică,
furnizarea şi închirierea de infrastructură
pentru telecomunicaţii, pentru şi către terţi,
inclusiv telefonie (mobilă), informaţii şi
consiliere în domeniul telecomunicaţiilor
(inclusiv telecomunicaţii interactive), agentii
de ştiri şi informaţii, închirierea de
intervale temporare de acces la reţele
de telecomunicaţii, acces la descărcarea
de jocuri video, date digitale, comunicare
(transfer), prin intermediul reţelelor de
calculatoare globale deschise (internet)
sau închise (intranet), descărcarea online
de filme şi alte programe audio şi
audio-vizuale, transmiterea de programe
şi selectarea canalelor de televiziune,
furnizarea accesului la o reţea de
calculatoare, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la internet şi servicii de
baze de date, toate produsele mentionate
anterior pentru a fi utilizate în legătură
cu sau pentru a susţine, prin intermediul
unor decodoare, difuzarea de programe
de televiziune prin cablu, servicii de
radio şi de telefonie (în bandă largă),
date bazate pe web şi personale, între
televizoare, calculatoare, laptopuri, tablete,
telefoane şi telefoane inteligente şi/sau alte
echipamente hardware multimedia.
41. Educaţie şi divertisment, servicii
de divertisment, compilarea, producerea,
regizarea şi prezentarea de programe
de radio, de televiziune, audiovizuale,
muzicale, de divertisment şi teatrale,
producţia de filme şi benzi video,
învăţământ, educaţie şi cursuri,
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organizarea de congrese, seminare,
prelegeri şi alte activităţi educaţionale,
organizarea de activităţi sportive, culturale,
muzicale şi educaţionale, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop cultural, sportiv
şi educaţional, închirierea de filme şi
casete video, publicarea, închirierea şi
distribuţia de cărţi, reviste, ziare, broşuri
şi alte publicaţii, în formă electronică
sau digitală, consiliere în legătură cu
serviciile menţionate anterior, divertisment
interactiv, inclusiv online, toate produsele
menţionate anterior pentru a fi utilizate
în legătură cu sau pentru a susţine, prin
intermediul unor decodoare, difuzarea de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de radio şi de telefonie (în bandă largă),
date bazate pe web şi personale, între
televizoare, calculatoare, laptopuri, tablete,
telefoane şi telefoane inteligente şi/sau alte
echipamente hardware multimedia.
42. Servicii ale specialiştilor IT&C
în legătură cu codarea şi decodarea
semnalelor audio, video şi a altor semnale
de date, consiliere în legătură cu tehnologia
informaţiei şi a telecomunicaţiilor, punerea
la dispoziţie a unor informaţii în
legătură cu tehnologia informaţiei şi a
telecomunicaţiilor, dezvoltarea unor servicii
de reţea şi telecomunicaţii, proiectarea,
adaptarea şi actualizarea conceptelor de
telecomunicaţii şi automatizare, închirierea
de software, închirierea de echipamente
hardware pentru calculator, inclusiv pentru
prelucrarea de date, punerea la dispoziţie
a unor motoare de căutare pe internet,
dezvoltarea, actualizarea şi închirierea de
software, proiectarea şi dezvoltarea unor
sisteme de codare şi decodare şi a
unor sisteme pentru controlul accesului la
televiziune, radio, internet şi/sau a altor
programe multimedia.
Se invoca: 
prioritatea nr. 56990/2017 din data 
07/06/2017 si tara Ch, avand starea
acceptata.

 

 

 

_________

(210) M 2017 06730
(151) 19/10/2017
(732) MOVILA MIRELA,

STR.CALARASI NR. 571C,
BL. 10, SC. C, AP. 21, JUD.
IALOMITA, FETESTI, IL,
ROMANIA

(540)

LIR LIGA INDEPENDENTĂ
ROMÂNĂ

(591) Culori revendicate:ocru, cărămiziu

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
03.01.08; 03.01.16; 27.01.12;
27.05.02; 29.01.12

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

_________
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(210) M 2017 06731
(151) 19/10/2017
(732) ALEXANDRU VALENTIN

BRESCIU, STR. TRESTIANA NR.
13, BL. 15, AP. 64, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Pet's Cupidon

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

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

_________

(210) M 2017 06736
(151) 19/10/2017
(732) MAUNDIER FIDES SRL, STR.

OSLO NR. 10, ET. 1, AP. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011768,
ROMANIA

(540)

Maundier Fides
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

09.01.10; 25.01.10; 25.01.18

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice nemedicinale,
loţiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

_________

(210) M 2017 06737
(151) 19/10/2017
(732) SC Royal Trading and

Investments SRL, ŞOS.
PANTELIMON NR. 112, BL. 208A,
SC. 1, ET. 7, AP. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PIGEONS 360 passion
and performance

(591) Culori revendicate:verde, gri, bleu,
alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.01.12;
27.07.11; 26.01.15; 03.07.11

(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 06738
(151) 19/10/2017
(732) SC Royal Trading and

Investments SRL, ŞOS.
PANTELIMON NR. 112, BL. 208A,
SC. 1, ET. 7, AP. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PORUMBEI 360
pasiune si performanta

(591) Culori revendicate:verde, gri, bleu,
alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.01; 27.01.12; 27.07.11;
26.01.15; 03.07.11

(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 06739
(151) 19/10/2017
(732) SC AVANTGARDE PRO ACTION

SRL, STR. BRASOV NR. 20,
BL. OD1, SC. B, ET. 1, AP.
48, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BUCURESTI Centro Vecchio

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

35. Publicitate, agenţii de publicitate,
publicitate prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, publicitate prin corespondenţă
directă, distribuirea de eşantioane,
organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, facturare,
modeling pentru promoţii publicitare sau de
vânzări, publicitate în aer liber, publicarea
textelor publicitare, publicitate televizată,
scrierea textelor publicitare.

_________
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(210) M 2017 06740
(151) 19/10/2017
(732) ALEXANDRA-CORINA

GEAMĂNU, STR. POPESCU
VOITESTI NR. 10, BL. D7A, SC.
1, AP. 1, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA
ALEXANDRU-ROBERT
GHEORGHE, STR. LYON NR. 8,
BL. G5, SC. 1, AP. 15, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
ŞOS. PANTELIMON, NR.243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608

(540)

CAFE TEATRU PLAY
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;
25.01.19; 26.03.01; 24.15.21

(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.
43. Restaurante şi cazare temporară.

_________

(210) M 2017 06741
(151) 19/10/2017
(732) MONDO FOODS&DRINKS SRL,

STR. CALEA FERENTARI NR.
13, BL. 94, SC. 2, ET. 5, AP. 48,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Unirea HALVA
FLOAREA SOARELUI

(591) Culori revendicate:alb, galben,
portocaliu

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 29.01.13; 05.05.04

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

30. Preparate din cereale, produse de
cofetărie, halva.

_________
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(210) M 2017 06742
(151) 19/10/2017
(732) BUTNARU CONSTANTIN

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. RANDUNELELOR, BL.
RA4, SC. B, ET. 1, AP. 23, JUD.
CONSTANŢA, NĂVODARI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
MASTER SOUND EVENTS

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

41. Organizare de evenimente şi
spectacole (de divertisment), servicii de
sonorizare în cadrul spectacolelor şi a altor
evenimente publice cu caracter cultural,
închiriere de înregistrări sonore şi video,
producţie sonoră, video şi fotografică.

_________

(210) M 2017 06743
(151) 19/10/2017
(732) NOVARTIS AG , CH, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.

I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)
TAMTERID

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

_________

(210) M 2017 06744
(151) 19/10/2017
(732) NOVARTIS AG , CH, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.

I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)
TASUTERID

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

_________
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(210) M 2017 06745
(151) 19/10/2017
(732) SC IMOBILIARE NAPO CASA

REAL ESTATE SRL, STR.
TEODOR MIHALI NR. 31-35,
SPAŢIUL COMERCIAL NR. 4,
PARTER, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

NAPOCA HOUSE
(591) Culori revendicate:verde, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.01.16; 07.03.11;
07.01.24

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

16. Pliante în domeniul vânzărilor
imobiliare (tipărituri).
36. Evaluări imobiliare, agenţii
imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestionarea investiţiilor
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare), managementul
proprietăţilor imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investiţiilor imobiliare,
investiţii în proprietăţi imobiliare, brokeraj

cu proprietăţi imobiliare, brokeraj de
proprietăţi imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, consultanţă privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, formare de consorţii imobiliare,
planificare de investiţii imobiliare, evaluări
de proprietăţi imobiliare, servicii ale
agenţiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, administrare de proprietăţi
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
asistenţă în domeniul achiziţiilor imobiliare,
consultanţă financiară privind investiţiile
imobiliare, inchirieri de proprietăţi (doar
proprietăţi imobiliare), furnizare de
informaţii privind bunurile imobiliare, servicii
de investitii în proprietăţi imobiliare,
evaluare şi gestionare de bunuri
imobiliare, intermediere pentru închirierea
de proprietăţi imobiliare, consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare,
consultanţă privind achiziţionarea de
bunuri imobiliare, investiţii de capital în
proprietăţi imobiliare, achiziţie de proprietăţi
imobiliare (pentru terţi), închirieri de
spaţii pentru birouri (imobiliare), servicii
de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate
de proprietăţi imobiliare, evaluarea
financiară a proprietăţii personale şi
imobiliare, achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor), servicii ale agenţiilor
imobiliare de spaţii comerciale, servicii
de informaţii computerizate privind
proprietăţile imobiliare, agenţii de închiriere
de proprietăţi imobiliare (apartamente),
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietăţile imobiliare, servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare,
încheiere de contracte de închiriere de
bunuri imobiliare, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, furnizare
de informaţii privind bunuri imobiliare
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şi terenuri, servicii de agenţii imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenţii imobiliare pentru închirierea de
terenuri, furnizare de informaţii pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de
consiliere privind detinerea de proprietăţi
imobiliare, servicii de cercetare privind
achiziţia de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de
administrare a proprietăţilor imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale, furnizare de informaţii în
legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor, servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
spaţiilor comerciale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpăraturi, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru locaţii pentru
divertisment, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de clădiri,
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia
şi vânzarea de clădiri, servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
terenuri, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăţi imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea
de proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul, servicii
de agenţie pentru vânzarea de proprietăţi
imobiliare pe bază de comision.
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăţilor imobiliare (instruire).

_________

(210) M 2017 06746
(151) 19/10/2017
(732) SC TEPASO IMPEX SRL,

STR. ORĂŞTIEI NR. 10, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400398,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

Tepaso Fine quality life
(591) Culori revendicate:bleumarin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
05.05.20; 05.05.21; 19.07.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor alcoolice, nealcoolice şi produse
alimentare de origine animală şi vegetală
respectiv: produse din carne, peşte, păsări
şi vânat, extracte de carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate
şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, cafea,
ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făina şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii
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(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de promovare şi vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul în magazine,
prin catalog, prin internet şi prin orice alt
mijloc, vânzare cu amănuntul de băuturi
alcoolice, în magazine, pe internet şi prin
corespondenţă, organizare de evenimente
de comunicaţie promoţională, de ceremonii,
de expoziţii, de saloane, de operaţiuni de
fidelizare a clientelei, toate aceste servicii
fiind în scop comercial sau publicitar,
servicii de import-export.
39. Ambalarea, depozitarea, transportul
şi distribuţia mărfurilor constând din
produsele indicate la clasa 35, organizarea
de călătorii în scop promoţional.
41. Organizare şi coordonare de
evenimente de degustare de vinuri,
în scopuri recreative, organizare şi
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative.
43. Servicii de alimentaţie publică,
asigurarea de hrană şi băuturi, rezervare
de servicii de restaurante, rezervări de
spaţii de cazare temporară, spaţii pentru
festivităţi şi facilităţi temporare de reuniuni,
servicii ale barurilor, catering, bufete cu
autoservire, restaurante cu autoservire,
servicii de cocktail bar, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri.

_________

(210) M 2017 06747
(151) 19/10/2017
(732) MARIUS-IOAN CONŢIU, STR.

COLONIE FĂGET NR. 10P, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400497,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

O TĂRIE CU SIMŢIRE
ŢUICĂ DIN PRUNE CONŢIU

Distilat şi îmbuteliat de
Distileria Galben S.R.L.

(591) Culori revendicate:auriu, gri, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 02.01.01;
02.01.23; 05.07.14

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea la un loc în beneficiul
terţilor a băuturilor alcoolice (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.
39. Ambalare, depozitare, transport.

_________
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(210) M 2017 06033
(151) 22/05/2013
(732) GRUPO BIMBO S.A.B. DE

C.V., PROLONGACION PASEO
DE LA REFORMA NO. 1000
COLONIA PENA BLANCA SANTA
FE, DELEGACION ALVARO
OBREGON, MEXICO DISTRITO
FEDERAL, CP 01210, MEXIC

(740) SCPA DRAKOPOULOS SI
ASOCIATII , STR. G-RAL DAVID
PRAPORGESCU NR. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020965, B,
ROMANIA

(540)
THINS

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume
conservate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, ouă, prafuri de ouă, lapte şi
produse lactate, lapte condensat, uleiuri şi
grăsimi comestibile, margarină, unt, cârnaţi,
brânză, supe, preparate pentru pregătirea
supelor, iaurt, piure de roşii, chips-uri
din legume şi fructe, chips-uri de cartofi,
fructe uscate, preparate, arahide, curmale,
nuci preparate, stafide, castraveciori, nu
proaspeţi.
30. Pâine, chifle, aluat pentru prăjituri,
pizza, budinci, sandvişuri, pâine pentru
hamburgeri (sandvişuri), tarte, turte, turte
de porumb (turte de mălai), turte de porumb
(turte umplute), turte de porumb (turte de
porumb umplute cu carne şi condimentate
cu ardei), chifle pentru hamburgeri, pâine
pentru hot-dog, prăjituri, prăjiturele, cafea,
mălai, dulciuri, miere, sago, drojdie, muştar,
oţet, paste alimentare, amidon de uz
alimentar, brioşe, produse de cofetărie
pe bază de arahide, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, gumă de mestecat, floricele
de porumb, bomboane de mentă, mentă
pentru utilizare în cofetărie, nucşoară,

sosuri, cu excepţia sosurilor pentru salate,
chips-uri de turtă de porumb.

_________




