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Cereri M|rci publicate în data de 27/01/2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00188 20/01/2017 VARVEDO LEVENTE Solarcenter Romania renewable

energy with professionalism

2 M 2017 00258 20/01/2017 PREDA ADRIAN MARIUS Mierea Copil|riei

3 M 2017 00316 20/01/2017 S.C. TINMAR ENERGY S.A. TINMAR SmartHome

4 M 2017 00317 20/01/2017 S.C. TINMAR ENERGY S.A. TINMAR Zone

5 M 2017 00318 20/01/2017 S.C. RO-ARMYCATERING S.A. RO-ARMY CATERING

6 M 2017 00319 20/01/2017 S.C. RO-ARMYCATERING S.A. ROA restaurant

7 M 2017 00320 20/01/2017 S.C. PRO TEAM INNOVATION
S.R.L.

INNOVATION Performance &
Quality

8 M 2017 00321 20/01/2017 INSTITUTUL NAÚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATIC{ - ICI BUCUREÔTI

ICI

9 M 2017 00322 20/01/2017 S.C. PIP & V ART S.R.L. ATELIERELE DOMNEÔTI PIP&V
ART

10 M 2017 00323 20/01/2017 S.C. IGIENA SERV S.R.L. 24/7 SERVICII NONSTOP.RO

11 M 2017 00324 20/01/2017 S.C. BETTER BUSINESS
PROMOTION S.R.L.

Publicitate de la A la Z

12 M 2017 00325 20/01/2017 S.C. BUCOVINA TRAVEL &
EVENTS S.R.L.

POPASUL DOMNESC - din
dragoste pentru turiÕti

13 M 2017 00326 20/01/2017 ASOCIAÚIA PENTRU MUZIC{ ÔI
ART{ SACR{

GRUPUL PSALTIC MACARIE
IEROMONAHUL

14 M 2017 00327 20/01/2017 COJOCARU MARIANA MARIANA.ro

15 M 2017 00328 20/01/2017 FUNDAÚIA ALEXANDRA
CHELARU

Alpha Children

16 M 2017 00329 20/01/2017 GABRIEL DUMITRU BrightConnecting

17 M 2017 00331 20/01/2017 SULEA CONSTANTIN VITATIN vitamina tinereÛii
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18 M 2017 00332 20/01/2017 S.C. INDUSTRIAL INSTAL S.R.L. INDUSTRIAL Instal

19 M 2017 00333 20/01/2017 S.C. INDUSTRIAL INSTAL S.R.L. Hoffman Plus

20 M 2017 00334 20/01/2017 S.C. COBRA PRODUCTION
S.R.L.

Dr. Nutrix

21 M 2017 00335 20/01/2017 S.C. TIMRADSIM HOTEL S.R.L. RADSOR

22 M 2017 00336 20/01/2017 FUNDATIA CAVALERII
DACIEI-CLUB UNESCO

FUNDATIA "CAVALERII
DACIEI-CLUB UNESCO"

23 M 2017 00337 20/01/2017 S.C. MIH{ILESCU ÔI ASOCIATII
ARHITECTURA S.R.L.

SMAA

24 M 2017 00338 20/01/2017 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

SIEL

25 M 2017 00339 20/01/2017 S.C. INVENTUS RESEARCH
S.R.L.

Pesurse.ro

26 M 2017 00342 20/01/2017 S.C. ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.R.L.

Râureni Cu drag de acas|

27 M 2017 00343 20/01/2017 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

eMAG DESCHIDE ROMÂNIA

28 M 2017 00344 20/01/2017 S.C. EXHELIOS S.R.L. Reumaplant

29 M 2017 00345 20/01/2017 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar EÕti primul care atinge

30 M 2017 00346 20/01/2017 STOLERU MIHAELA Mikaela Hotel Boutique

31 M 2017 00348 20/01/2017 S.C. NATURALIA DIET S.R.L. NATURAL POTENT Supliment
alimentar

32 M 2017 00349 20/01/2017 S.C. NATURALIA DIET S.R.L. NATURAL DIET CEAI
ANTIADIPOS CU GINSENG

33 M 2017 00350 20/01/2017 IUÔUT ANDREI KUZINA

34 M 2017 00351 20/01/2017 IUÔUT ANDREI DivanGroup

35 M 2017 00352 20/01/2017 IUÔUT ANDREI BRICI

36 M 2017 00353 20/01/2017 CENTRUL DE CERCETARE A
OPINIILOR CLIENTILOR CBOK
S.R.L.

FIRM{ DE ÎNCREDERE
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37 M 2017 00354 20/01/2017 SCM CENTRUL MEDICAL
POLIMED Dr. Balica Razvan

CENTRUL MEDICAL POLIMED

38 M 2017 00355 20/01/2017 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

BEJGLI

39 M 2017 00356 20/01/2017 II TODIREANU
RAMONA-C{T{LINA

CUTIUÚA CU AMINTIRI
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(210) M 2017 00188
(151) 20/01/2017
(732) VARVEDO LEVENTE, Str. Zorilor

nr. 67, judetul Maramures, , BAIA
MARE ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

Solarcenter Romania renewable energy
with professionalism

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:261103; 261112;

270510; 270517; 290112;  

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

35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalaţii
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire; servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalaţii de
alimentare cu apă; publicitate pentru terţi pe
Internet; promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin Internet; servicii de

informaţii comerciale, prin Internet; servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
Internet sau o reţea globală de calculatoare;
furnizare de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site; publicitate; publicitate
online; servicii de informaţii comerciale, prin
Internet; servicii de publicitate furnizate prin
Internet; difuzare de materiale publicitare
pentru terţi, printr-o reţea de comunicaţii
on-line pe Internet; servicii de comenzi online.
37 Lucrări de instalaţii sanitare; întreţinere de
instalaţii sanitare; reparare de instalaţii
sanitare; lucrări de instalaţii sanitare şi
instalare de apă şi de gaz; lucrări de
construcţii subterane legate de instalaţii
sanitare; servicii de instalaţii sanitare şi
montare de geamuri; instalarea aparatelor de
încălzire; instalare de încălzire centrală;
instalare de aparate de încălzire; reparare de
aparate de încălzire; instalare de sisteme de
încălzire solară; întreţinere şi reparaţii de
instalaţii de încălzire; readaptare a instalaţiilor
de încălzire din clădiri instalare de aparate de
încălzire şi de răcire; recondiţionarea
instalaţiilor de aer condiţionat; instalare
deaparate de aer condiţionat; reparare de
aparate de aer condiţionat; întreţinerea
sistemelor electronice şi de aer condiţionat;
readaptare a instalaţiilor de aer condiţionat din
clădiri; servicii de curăţare a aparatelor de aer
condiţionat; servicii de etanşare a găurilor de
ventilaţie pentru aer condiţionat; reparaţii sau
întreţinere de aparate de aer condiţionat
(pentru uz industrial); instalare de aparate de
aer condiţionat destinate utilizării în camere
curate; instalare şi întreţinere de instalaţii
fotovoltaice; instalare de celule şi module
fotovoltaice; întreţinere, reparare şi
recondiţionare de aparate şi instalaţii
fotovoltaice; instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme pentru
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generarea de energie regenerabilă; proiectare
şi dezvoltare de sisteme fotovoltaice;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
controlul, reglarea şi monitorizarea sistemelor
de energie solară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00258
(151) 20/01/2017
(732) PREDA ADRIAN MARIUS, Str.

Buzoieni nr. 9, bl. M43, ap. 82, sector
5, 051192, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Mierea Copilăriei

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 270501;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00331
(151) 20/01/2017
(732) SULEA CONSTANTIN, Str.

P r i n c i p a l ă ,  n r .  9 6 ,  J u d .
Bistriţa-Năsăud, 427346, ARCHIUD
ROMANIA 

(540)

VITATIN vitamina tinereţii

 
(531) Clasificare Viena:050314; 270501;

270504; 270511;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00332
(151) 20/01/2017
(732) S.C. INDUSTRIAL INSTAL S.R.L.,

Str. Cap. N Mihai nr. 6, bl. D6, et. 1,
ap. 3, Jud. Ilfov, 077160, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

INDUSTRIAL Instal

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:011505; 150703;

260116; 270507; 290113;  

(511) Produse şi/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 00333
(151) 20/01/2017
(732) S.C. INDUSTRIAL INSTAL S.R.L.,

Str. Cap. N Mihai nr. 6, bl. D6, et. 1,
ap. 3, Jud. Ilfov, 077160, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

Hoffman Plus

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

290113;  

(511) Produse şi/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 00344
(151) 20/01/2017
(732) S.C. EXHELIOS S.R.L., Str. Martir

Colonel Uta Ioan nr. 3, 300041,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Reumaplant

(511) Produse şi/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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00345
(151) 20/01/2017
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Eşti primul care atinge

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

260118; 270501; 270502; 290101;  

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

30 Pâine; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00346
(151) 20/01/2017
(732) STOLERU MIHAELA, Str.

Cărămidăriei nr. 39, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Mikaela Hotel Boutique
 
(531) Clasificare Viena:020316; 020317;

270501; 270508;  

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

43 Servicii de cazare temporară; servicii
hoteliere; servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00350
(151) 20/01/2017
(732) IUŞUT ANDREI, Str. Ghiocei nr. 30,

bl. 30 C, sc. 2, et. 2, ap. 64, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KUZINA

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb

  

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00334
(151) 20/01/2017
(732) S.C. COBRA PRODUCTION

S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 2, Jud.
Ilfov, , COMUNA LEORDENI
ROMANIA 

(540)

Dr. Nutrix

(591) Culori revendicate:negru, magenta
  
(531) Clasificare Viena:020302; 020316;

020323; 270501; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00351
(151) 20/01/2017
(732) IUŞUT ANDREI, Str. Ghiocei nr. 30,

bl. 30 C, sc. 2, et. 2, ap. 64, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DivanGroup

(591) Culori revendicate:gri închis, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00335
(151) 20/01/2017
(732) S.C. TIMRADSIM HOTEL S.R.L.,

Str. Republicii nr. 7, camera 1, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

RADSOR

  
(531) Clasificare Viena:010105; 060104;

270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de restaurant; servicii oferite de bar;
servicii de cazare temporară; servicii
hoteliere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00336
(151) 20/01/2017
(732) F U N D A T I A  C A V A L E R I I

DACIEI-CLUB UNESCO, Str.
Gherghiţei nr. 23C, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDATIA "CAVALERII
DACIEI-CLUB UNESCO"

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00337
(151) 20/01/2017
(732) S.C. MIHĂILESCU ŞI ASOCIATII

ARHITECTURA S.R.L., B-dul
Alexandru Ioan Cuza nr. 11, bl. cam 3,
sc. D, ap. 39, camera 1, Jud. Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

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

(540)

SMAA

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  

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

42 Arhitectura; design arhitectural; servicii de

arhitectură; consultanţă în arhitectură;
managementul proiectelor arhitecturale;
consultanţă profesională privind arhitectură;
întocmire de rapoarte arhitecturale; întocmirea
de planuri arhitecturale; realizarea de planuri
arhitecturale; servicii de planificare
arhitecturală; întocmire de proiecte de
arhitectură; servicii de arhitectură de interior;
design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare; design arhitectural pentru
planificare urbană; design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare; servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii de
birouri; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale; servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri; furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00338
(151) 20/01/2017
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Comuna Gura
Vadului, judeţul Prahova, 107300,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

SIEL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice: vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00352
(151) 20/01/2017
(732) IUŞUT ANDREI, Str. Ghiocei nr. 30,

bl. 30 C, sc. 2, et. 2, ap. 64, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRICI

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00342
(151) 20/01/2017
(732) S.C. ANNABELLA FABRICA DE

CONSERVE RAURENI S.R.L., Str.
Barajului nr. 52, Judeţul Vâlcea,
240260, RÂMNICU VĂLCEA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

Râureni Cu drag de acasă

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485),
verde (pantone 356)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

270507; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, produse din
carne de pasare, produse din peşte, fructe de
mare; extracte din carne, produse din carne;
conserve de carne, mâncăruri gătite supe,
mâ n că r u r i  c o n g e l a t e ,  m â n c ă r u r i
semipreparate; produse pe bază de soia; ouă;
lapte şi produse lactate; frişcă; băuturi ce
conţin lapte; înlocuitori de lapte; uleiuri şi
grăsimi comestibile; fructe şi legume
conservate, fierte, congelate uscate şi gătite,
jeleuri de fructe, gemuri, magiun, dulceţuri,
compoturi, past tartinabile, zacuscă, conserve,
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murături, bulion, seminţe procesate, semiţe
preparate.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; faină şi preparate din
cereale, respectiv cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale, amestecuri de cereale şi
fructe uscate, gustări pe bază de cereale,
alimente preparate din cereale, fulgi de
cereale, cereale expandate, cereale extrudate,
chipsuri din cereale, seminţe de cereale
procesate, făină din cereale, muşii, batoane
pentru gustări conţinând un amestec de
cereale, nuci şi fructe uscate; biscuiţi;
chipsuri; pâine; produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri, deserturi; alimente şi
mâncăruri semipreparate, alimente şi
mâncăruri preparate, sendvisuri, seminţe
procesate, pizza; băuturi ce conţin cacao,
băuturi ce conţin ceai, băuturi ce conţin
ciocolată, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; mirodenii; gheaţă; oţet; sosuri; arome,
condimente. 
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00353
(151) 20/01/2017
(732) CENTRUL DE CERCETARE A

OPINIILOR CLIENTILOR CBOK
S.R.L., Str. Mărgelelor nr 13, et. 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIRMĂ DE ÎNCREDERE

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010502; 260116;

260118;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00343
(151) 20/01/2017
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

eMAG DESCHIDE ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070301; 270501;

270503; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00339
(151) 20/01/2017
(732) S.C. INVENTUS RESEARCH

S.R.L., Str. Cercelus nr. 17, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pesurse.ro

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, cinematografice, optice, didactice;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00354
(151) 20/01/2017
(732) SCM CENTRUL MEDICAL

POLIMED Dr. Balica Razvan,
Str.10 Mai, nr. 15, Judeţul Dâmboviţa,
, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

CENTRUL MEDICAL POLIMED

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:241322; 260116;

260118; 270501; 270521; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00316
(151) 20/01/2017
(732) S.C. TINMAR ENERGY S.A., Calea

Floreasca nr. 246C, et. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TINMAR SmartHome

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate de vânzare (distribuitoare automate),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
40 Tratament de materiale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00317
(151) 20/01/2017
(732) S.C. TINMAR ENERGY S.A., Calea

Floreasca nr. 246C, et. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TINMAR Zone

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate de vânzare (distribuitoare automate),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
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geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii (solicităm

protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
40 Tratament de materiale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00318
(151) 20/01/2017
(732) S.C. RO-ARMYCATERING S.A.,

Bd. Timişoara nr. 5C, et. 4 şi 5, sector
6, 061301, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

RO-ARMY CATERING

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 110103;

110104; 240723; 270501; 290113;  

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

43 Servicii oferite de restaurante.
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00319
(151) 20/01/2017
(732) S.C. RO-ARMYCATERING S.A.,

Bd. Timişoara nr. 5C, et. 4 şi 5, sector
6, 061301, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ROA restaurant
(591) Culori revendicate:negru, crem

deschis
  
(531) Clasificare Viena:250110; 270501;

270511; 290112;  

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

43 Servicii oferite de restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00320
(151) 20/01/2017
(732) S.C. PRO TEAM INNOVATION

S.R.L., Str. Clucerului nr. 34, sector 1,
011366, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INNOVATION Performance & Quality

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270315;

270501; 270511; 290113;  

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

9 Aparate electronice audio; software de
calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile şi alte aparate electronice de
larg consum; aparate electronice pentru
difuziune; receptoare (audio, video) fără fir;
aparate pentru înregistrări audio-video; discuri
compacte (audio-video); căşti audiovizuale
pentru jocuri video; dispozitive de control
pentru navigaţia audio-video a maşinii;
CD-ROM-uri fără conţinut pentru înregistrare
audio sau video; radiouri; receptoare radio;
radiouri portabile; radiouri de vehicule; radio
cu ceas deşteptător; modulatoare de
radio-frecvenţă; aparate radio cu ceasuri
încorporate; boxe; boxe stereo; boxe portabile;
boxe de calculator; boxe pentru automobile;
boxe fără fir; boxe pentru aparate de redare cu
disc; boxe de monitor; suporturi pentru boxe;
ochelari 3D pentru televizor; filtre pentru
ecrane de televizor; suporturi de perete
adaptate pentru ecrane de televizor; ecrane de
televizor; baterii; baterii solare; baterii
reîncărcabile; baterii uscate; adaptoare de
baterii; baterii electrice reîncărcabile; baterii
cu litiu; baterii cu nichel-cadmiu; încărcătoare
de baterii pentru telefoane; încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule.
28 Jucării cu radiocomandă; jucării cu baterii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00321
(151) 20/01/2017
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
I N F O R M A T I C Ă  -  I C I
BUCUREŞTI ,  Bd .  Mareşa l
Alexandru Averescu nr. 8-10, sector 1,
011455, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICI

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
647C), mov, portocaliu, roz

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;

270507; 270515; 270519; 290114;  

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

9 Produse software (programe).
16 Cărţi, manuale, reviste, broşuri, publicaţii
tipărite, rapoarte tipărite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00322
(151) 20/01/2017
(732) S.C. PIP & V ART S.R.L., Str.

Crângului nr. 61, Corp C1, judeţul
Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

ATELIERELE DOMNEŞTI PIP&V ART
  
(531) Clasificare Viena:260323; 270501;

270514;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri, inclusiv
bronzuri (lucrări de artă).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal), inclusiv lucrări de artă din piatră,
beton sau marmură.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic,
inclusiv lucrări de artă din lemn, ceara, gips,
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sau plastic.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, inclusiv
restaurarea lucrărilor de artă.
40 Prelucrarea materialelor, inclusiv
prelucrarea lemnului şi înrămarea lucrărilor de
artă.
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, inclusiv
consultaţii arhitecturale, arhitectură şi
autentificarea lucrărilor de artă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00323
(151) 20/01/2017
(732) S.C. IGIENA SERV S.R.L., Str.

Concordiei nr. 5, ap. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

24/7 SERVICII NONSTOP.RO

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:170102; 241503;

270501; 290113;  

(511) Produse şi/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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetan industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00324
(151) 20/01/2017
(732) S.C.  BETTER BUSINESS

PROMOTION S.R.L., Str. Gura
Ialomiţei nr. 22, et. 1, ap. 3, Camera
A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Publicitate de la A la Z

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

270522; 290112;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00325
(151) 20/01/2017
(732) S.C. BUCOVINA TRAVEL &

EVENTS S.R.L., Str. Staţiunii nr. 16,
Comuna Şcheia, judeţul Suceava, ,
SAT SFÂNTU ILIE ROMANIA 

(540)

POPASUL DOMNESC - din dragoste
pentru turişti

(511) Produse şi/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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00326
(151) 20/01/2017
(732) ASOCIAŢIA PENTRU MUZICĂ ŞI

ARTĂ SACRĂ, Str. Eroilor nr. 54,
bl. 118, sc. B, ap. 5, judeţul Suceava,
, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

GRUPUL PSALTIC MACARIE
IEROMONAHUL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00327
(151) 20/01/2017
(732) COJOCARU MARIANA, Str.

Fluviului nr. 8, corp B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MARIANA.ro

(531) Clasificare Viena:020301; 270501;  

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

16 Publicaţii; reviste, perodice (tipărituri).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile; publicaţii online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00328
(151) 20/01/2017
(732) F U N D AŢ IA  ALEXANDRA

CHELARU, Str. Mircea Zorileanu nr.
54, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alpha Children

(591) Culori revendicate:grena

  
(531) Clasificare Viena:241708; 270501;

270519; 270522; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00329
(151) 20/01/2017
(732) GABRIEL DUMITRU, Str. Cellini

nr. 15, ap. 1, Comuna Dumbrăviţa,
judeţul Timiş, , SAT DUMBRĂVIŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

BrightConnecting

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2394C), bleu (Pantone 2915C), gri
(Pantone Cool Gray 1C), roz (Pantone
219C), mov (Pantone 7676C),
portocaliu (Pantone 151C), galben
(Pantone 116C), gri (Pantone 444C)

  
(531) Clasificare Viena:011302; 260106;

270501; 290115;  

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

9 Programe pentru calculatoare (software
descărcabil); aplicaţii software (descărcabile);
programe de calculator (software) pentru
managementul financiar, inclusiv bugetare,
consolidare şi raportare; programe de
calculator (software) pentru crearea de modele
financiare; programe de calculator (software)
pentru aspecte financiare; programe de

calculator (software) pentru integrarea
informaţiilor şi generarea de rapoarte;
programe de calculator (software) de
prelucrare a datelor; programe de calculator
(software) pentru gestionarea documentelor;
programe de calculator (software) şi aplicatii
software pentru căutarea, strângerea,
prelucrarea, analiza, indexarea, organizarea,
compilarea şi distribuirea de date; programe
de calculator (software) şi aplicaţii software
pentru organizarea şi administrarea resurselor
de date, bazelor de date şi arhivelor de date;
software pentru crearea de baze de date
consultabile care cuprind informaţii şi date;
programe de calculator (software) şi aplicaţii
software pentru extragerea, analiză, corelarea,
structurarea, scalarea şi auditul datelor;
software de calculator şi software de aplicaţii
pentru procesarea, captarea şi administrarea
relaţiilor şi legăturilor dintre date.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; servicii de consultanţă profesională
în afaceri; expertiză în afaceri; informaţii
despre afaceri; estimări referitoare la afaceri;
servicii de analiză preţului de cost; servicii de
management al costurilor; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
servicii de audit; cercetări pentru afaceri;
cercetarea pieţei, servicii de comparare a
preţurilor; consultanţă pentru probleme legate
de personal; consultanţă în domeniul
resurselor umane; servicii de contabilitate,
servicii de marketing financiar; consultanţă în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, elaborare de situaţii financiare;
analiză de situaţii financiare; toate aceste
servici fiind furnizate şi on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00355
(151) 20/01/2017
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

BEJGLI

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00356
(151) 20/01/2017
(732) I I  T O D I R E A N U

RAMONA-CĂTĂLINA, Str. Calea
Naţională nr. 77, Judeţul Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CUTIUŢA CU AMINTIRI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00348
(151) 20/01/2017
(732) S.C. NATURALIA DIET S.R.L., Str.

Gaveni, bl. B9, ap. 27, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

NATURAL POTENT Supliment
alimentar

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roz, gri, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020103;

040303; 250119; 270501; 2803;
290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
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loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00349
(151) 20/01/2017
(732) S.C. NATURALIA DIET S.R.L., Str.

Gaveni, bl. B9, ap. 27, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

NATURAL DIET CEAI ANTIADIPOS
CU GINSENG

(591) Culori revendicate:verde, mov, roşu,
galben, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:050515; 050521;

250119; 2803; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜


