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Cereri Mărci publicate în 27/04/2017 

(în ordinea numărului de depozit) 

 

Nr. 

Crt 
Nr. Depozit Data 

Depozit 
Titular Denumire 

Marca 

(0) (210) (151) (732) (540) 

1 M 2017 02079 20/04/2017 BARA LEVENTE-HUGO NJS Natural Java Spice 

2 M 2017 02592 20/04/2017 PUSCASU CEZAR Organic linnea 

3 M 2017 02674 20/04/2017 REACHMAN ADVISORS SRL STOMALINK 

4 M 2017 02675 20/04/2017 SC ZALLA STRATEGIC 

INVESTMENTS SRL 
www.zalla.ro 

5 M 2017 02676 20/04/2017 FLORENTINA-CARMEN LUPU BLESS 

6 M 2017 02677 20/04/2017 SC EURODINAMIC SRL agropro 

7 M 2017 02678 20/04/2017 SC ZALECO SRL ZALECO SMART PACKAGING 

ENGINEERING 

8 M 2017 02679 20/04/2017 SC WINLEX IT SRL WINLEX 

9 M 2017 02680 20/04/2017 ASOCIAŢIA GAL COVURLUI COVURLUI 

10 M 2017 02681 20/04/2017 Wipro Enterprises (P) Limited wipro 

11 M 2017 02682 20/04/2017 INTERNATIONAL TRADE & 

LOGISTIC CENTER SA 
ITC itchotel.ro 

12 M 2017 02683 20/04/2017 SC DELACO DISTRIBUTION SRL delaco Grace 

13 M 2017 02684 20/04/2017 ROCKSTADT MUSIK HALLE SRL KRUHNEN MUSIK HALLE 

14 M 2017 02685 20/04/2017 GRANDE GLORIA SRL GRANDE GLORIA 

15 M 2017 02686 20/04/2017 SC TAREK 2014 SALES SRL DAMASQUINO CHICKEN AND 

MORE 

16 M 2017 02687 20/04/2017 SC ROMEXPO SA city hub 

17 M 2017 02688 20/04/2017 AECTRA AGROCHEMICALS SRL GLIFOCIG GREEN 

18 M 2017 02689 20/04/2017 SC METRO CASH & CARRY 

ROMANIA SRL 
METRO DISTRIBUŢIE 

19 M 2017 02690 20/04/2017 SC SSP SECURITY CONSULTING 

UNIT SRL 
SECURITY GRUP SSP 

20 M 2017 02691 20/04/2017 SC ZDROVIT ROMANIA SRL ANTICARCEL 

21 M 2017 02692 20/04/2017 TEATRUL NAŢIONAL DE 

OPERETĂ ŞI MUSICAL ION 

DACIAN 

Teatrul Naţional de Operetă şi 

Musical Ion Dacian 

22 M 2017 02693 20/04/2017 ADRIAN SASU 9Lives Streetwear 

http://www.zalla.ro/
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23 M 2017 02694 20/04/2017 SC DEMIRER INTERNATIONAL 

SRL 
Ka-mi 

24 M 2017 02695 20/04/2017 MERCIONIU CRISTINA TARABA DE PORTRETE 

25 M 2017 02696 20/04/2017 CONSTANTIN ŞTEFAN 

CONSTANTIN-IULIAN NEAGU 
BAHA LOUNGE & CLUB 

26 M 2017 02697 20/04/2017 CONSTANTIN ŞTEFAN 

CONSTANTIN-IULIAN NEAGU 
Get Together 

27 M 2017 02698 20/04/2017 SC HYLLAN PHARMA SRL STEABLOCK 

28 M 2017 02699 20/04/2017 SC DENTAPLUS MEDICAL SRL DENTAPLUS 

29 M 2017 02700 20/04/2017 SC HYLLAN PHARMA SRL PROPOGREEN 

30 M 2017 02701 20/04/2017 SFINX STAR SRL LŮLŮ 

31 M 2017 02702 20/04/2017 SC RALOM SRL RALOM ambalaje carton ondulat 

32 M 2017 02703 20/04/2017 PREENERGYVIS SRL PREVIS 
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Industrial Property Office 
 

 

(210)     M 2017 02079 

(151)     20/04/2017 

(732)     BARA LEVENTE-HUGO, Str. 

Nicolae Labiş nr. 7A, Jud. Alba, 

Alba Iulia. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

NJS Natural Java Spice 
(591)     Culori revendicate:verde, roşu, bej 

 

(531)     Clasificare Viena: 26.01.18; 

27.05.01; 27.05.07; 29.01.13 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

1 Produse   chimice   destinate   industriei, 

ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii 

şi   silviculturii,   răşini   artificiale   în   stare 

brută, materiale plastice în stare brută, 

îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii 

extinctoare, preparate pentru călirea şi 

sudura metalelor, produse chimice destinate 

conservării alimentelor, materiale tanante, 

adezivi (materiale de lipit) destinaţi/te 

industriei. 

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, priduse 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 

malţ cereale şi seminţe crude şi neprocesate 

bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare. 

35 Publicitate        gestiunea        afacerilor 

comerciale administraţie comercială lucrări 

de birou. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02592 

(151)     20/04/2017 

(732)     PUSCASU CEZAR, Str. 

Govodarva nr. 25, sector 6, 

BUCUREŞTI. ROMANIA 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. 

O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2, 

021453 BUCUREŞTI. null 

(540) 

 
 

 

Organic linnea 
(591)     Culori revendicate:verde , 374C, 

369C,7483 
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(531)     Clasificare Viena: 05.03.13; 

26.01.16; 27.05.01; 27.03.15; 

29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar, 

produse sanitare de uz medical, substanţe 

dietetice de uz medical, alimente pentru 

sugari, suplimente dietetice, plasturi, 

materiale de pansat, materiale pentru 

plombarea dinţilor şi pentru amprente 

dentare, dezinfectanţi, produse pentru 

distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide. 

44 Servicii   medicale   servicii   veterinare 

servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni 

sau pentru animale servicii din agricultură, 

horticultură şi silvicultură. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02675 

(151)     20/04/2017 

(732) SC ZALLA STRATEGIC 

INVESTMENTS SRL, Str. 

Vasile Milea nr.77, jud.Arad,, 

VLADIMIRESCU. ROMANIA 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖ (540)  

www.zalla.ro 
 
 

(210)     M 2017 02674 

(151)     20/04/2017 

(732) REACHMAN ADVISORS SRL, 

Calea Dumbrăvii nr.76c2, ca.5, 

et.2,, SIBIU. ROMANIA 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(540)  

STOMALINK 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate, conducerea şi administrarea 

afacerilor, lucrări de birou. 

38 Telecomunicaţii. 

41 Educaţie instruire divertisment activităţi 

sportive şi culturale. 

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei 

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente 

servicii de analiză şi cercetare industrială 

proiectare şi dezvoltare hardware şi 

software. 

http://www.zalla.ro/
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(210)     M 2017 02676 

(151)     20/04/2017 

(732) FLORENTINA-CARMEN LUPU, 

Str. Magnoliilor nr.16A, jud. Bacău, 

BACĂU. ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & 

PARTNERS AGENTIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et. 1, 

ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

(540) 

 
 

 

BLESS 
(591)     Culori revendicate:lila, gri, negru 

 

(531)     Clasificare Viena: 02.09.15; 

03.06.03; 25.01.19; 26.04.14; 

26.04.15; 26.04.18 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

31 Produse  agricole,  horticole,  forestiere 

şi cereale, animale vii, fructe şi legume 

proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, 

mâncare pentru animale, malţ (solicităm 

protecţie pentru întreaga listă de produse 

incluse în această clasă conform clasificării 

de la Nisa). 

35 Publicitateconducerea  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 02677 

(151)     20/04/2017 

(732) SC EURODINAMIC SRL, Str. Morii 

nr.28, Sat BREASTA, jud. DOLJ,, 

Comuna BREASTA. ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & 

PARTNERS AGENTIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et. 1, 

ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

(540) 

 
 

 

agropro 
(591) Culori revendicate:galben, alb, 

verde 
 

(531)     Clasificare Viena: 18.01.08; 

18.01.23; 27.05.01; 27.05.08; 

29.01.13 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate,conducerea şi administrarea 

afacerilor,lucrări de birou (solicităm protecţie 

pentru întreaga listă de servicii incluse în 

această clasă conform clasificării de la Nisa). 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 

20/04/2017 

 

 

 
 

(210)     M 2017 02678 

(151)     20/04/2017 

(732) SC ZALECO SRL, Calea Borsului 

nr.41/E, jud.Bihor, ORADEA. 

ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & 

PARTNERS AGENTIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et. 1, 

ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

20 Mobilier, oglinzi, rame plută, stuf, trestie, 

răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, 

spumă demare, înlocuitori ai acestora sau 

material plastic (solicităm protecţie pentru 

întreaga listă de produse incluse în această 

clasă conform clasificării de la Nisa). 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(540)  

 

 
 

 

ZALECO SMART 

 
(210)     M 2017 02679 

(151)     20/04/2017 

(732) SC WINLEX IT SRL, Str. Azaleei 

nr. 3, Bl.31, Sc.A, ap.10, jud.Iaşi, 

TOMEŞTI. ROMANIA 

(740) CABINET PROPRIETATE 

INDUSTRIALA CATALIN NEAGU, 

PACKAGING ENGINEERING 
(591)     Culori revendicate:gri, verde, negru 

 

(531)     Clasificare Viena: 19.03.01; 

27.05.01; 29.01.13 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

16 Hârtie,   carton,   tipărituri,   articole   de 

 
 
 

 
(540) 

Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, 

et. 3, ap. 11, jud. Iaşi, 700730 IAŞI. 

null 
 

 

 
 

 

WINLEX 
legătorie,    fotografii,    papetărie,    adezivi 

pentru papetărie sau menaj, materiale 

pentru artişi, pensule, maşini de scris şi 

articole de birou (cu excepţia mobilierului), 

material  didactic  sau  pentru  învăţămant 

(cu excepţia aparatelor), materiale plastice 

pentru ambalaj , caractere tipografice, forme 

de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga 

listă de produse incluse în această clasă 

conform clasificării de la Nisa). 

17 Cauciuc,    gutapercă,    gumă,    azbest, 

mică şi produse din aceste materiale 

materiale plastice extrudate materiale de 

etanşare, de umplutură, materiale izolante 

ţevi flexibile nemetalice (Solicităm protecţie 

pentru întreaga listă de produse incluse în 

această clasă conform clasificării de la Nisa). 

(591)     Culori revendicate:negru, verde 

(Pantone Coated 2272 C) 
 

(531)     Clasificare Viena: 26.02.07; 

27.05.01; 27.05.07; 29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate, conducerea şi administrarea 

afacerilor, lucrări de birou. 

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
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proiectare şi dezvoltare hardware şi 41 Educaţie instruire divertisment activităţi 
software.     sportive şi culturale. 

 

 
 

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei 

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente 

servicii de analiză şi cercetare industrială 

35 Publicitate        gestiunea        afacerilor 

comerciale administraţie comercială lucrări 

de birou. 
 
 
 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02680 

(151)     20/04/2017 

(732)     ASOCIAŢIA GAL COVURLUI, 

Str. Trandafirilor nr.96, bl.F5, ap.1, 

jud.Galaţi, Cod Poştal 805100, 

BEREŞTI. ROMANIA 

(540) 

COVURLUI 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

16 Hârtie şi carton, produse de imprimerie, 

articole pentru legătorie, fotografii, articole 

pentru   papetăriei   şi   articole   de   birou 

(cu excepţia mobilei), adezivi (materiale 

colante) pentru papetărie sau menaj, 

materiale pentru desen şi pentru artişi, 

pensule,  material  didactic  şi  de  instruire, 

foi, folii şi pungi din material plastic pentru 

împachetare şi ambalare, carectere şi clişee 

tipografice. 

20 Mobilier,  oglinzi,  rame  oase,  coarne, 

fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate 

sau semiprelucrate scoici spumă de mare 

chihlimbar galben containere, nu din metal, 

pentru depozitare sau transport. 

27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 

produse pentru acoperirea podelelor tapete 

murale, nu din materiale textile. 

29 Carne,  peşte,  păsări  şi  vânat  extracte 

de carne fructe şi legume conservate, 

congelate, uscate şi fierte jeleuri, 

dulceţuricompoturi ouă, lapte şi produse 

lactate uleiuri şi grăsimi comestibile. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02681 

(151)     20/04/2017 

(732) Wipro Enterprises (P) Limited, 

C Block, CCLG Division, 

Doddakannelli,Sarjapur 

Road, Karnataka-550 035,, 

BANGALORE. INDIA 

(740)     PETOSEVIC SRL , Str. Dionisie 

Lupu nr. 54, et. 2, sector 1, 010458 

BUCURESTI. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

wipro 
(591) Culori revendicate:roşu, galben, 

albastru, verde, mov, portocaliu 
 

(531)     Clasificare Viena: 26.01.06; 

26.01.21; 27.05.01; 27.05.08; 

29.01.15 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
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7 Maşini   şi   maşini-unelte,   motoare   (cu 

excepţia motoarelor pentru vehicule 

terestre), cuplaje şi organe de transmisie 

(cu excepţia celor pentru vehicule terestre), 

unelte agricole, altele decât cele acţionate 

manual, motoare hidraulice, elemente de 

comandă hidraulice pentru maşini şi 

motoare, cilindrii pentru maşini, cilindri 

pentru motoare, pistoane pentru cilindri, 

cilindri hidraulici, dispozitive de acţionare. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02682 

(151)     20/04/2017 

(732) INTERNATIONAL TRADE & 

LOGISTIC CENTER SA, B-dul 

Alexandru Vlahuţă nr.10, jud. 

Braşov, BRAŞOV. ROMANIA 

(740) SC MDP RIGHTS AGENCY SRL, 

str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov, 

500450 BRAŞOV. null 

(540) 

 
 

 

ITC itchotel.ro 
(591)     Culori revendicate:verde, gri 

 

(531)     Clasificare Viena: 01.05.01; 

01.05.02; 27.05.01; 27.05.03; 

27.05.08; 27.05.22; 29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Conducerea şi administrarea afacerilor, 

regruparea în avantajul terţilor a produselor 

diverse (exceptând transportul lor), dar cu 

preponderenţă a produselor de curăţenie, 

igienă, consumabile, hârtie şi accesorii din 

hârtie, permiţând consumatorilor să le vadă 

şi să le cumpere comod, comercializare 

online, servicii de import-export, lanţuri de 

magazine. 

39 Transport   ambalare   şi   depozitare   a 

mărfurilor organizare de călătorii. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02683 

(151)     20/04/2017 

(732) SC DELACO DISTRIBUTION 

SRL, Str. Târgului nr. 6, Judeţul 

Braşov, 505100 BRAŞOV. 

ROMANIA 

(740) SC MDP RIGHTS AGENCY SRL, 

str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov, 

500450 BRAŞOV. null 

(540) 

 
 

 

delaco Grace 
(591) Culori revendicate:verde, 

alb,galben,negru 
 

(531)     Clasificare Viena: 09.01.10; 

26.03.01; 26.03.06; 26.11.02; 

27.03.15; 29.01.14 
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(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

29 Lapte şi produse lactate, inclusiv cremă 

de brânză. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02684 

(151)     20/04/2017 

(732) ROCKSTADT MUSIK HALLE 

SRL, Sr. Nicolae Titulescu nr. 

2P, judeţul Braşov, BRAŞOV. 

ROMANIA 

(740) SC MDP RIGHTS AGENCY SRL, 

str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov, 

500450 BRAŞOV. null 

41 Educaţie instruire divertisment activităţi 

sportive şi culturale. 

43 Servicii de alimentaţie publică servicii de 

cazare temporară. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02685 

(151)     20/04/2017 

(732)     GRANDE GLORIA SRL , Str. 

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou 1, Sat 

Costi, jud. Galati, Com. Vanatori. 

ROMANIA 

(540) 

(540) 

 
 

 

KRUHNEN MUSIK HALLE 
(531)     Clasificare Viena: 24.09.02; 

25.01.13; 25.01.19; 27.05.01 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate,        gestiunea        afacerilor 

comerciale, administraţie comercială, lucrări 

de birou. 

 

GRANDE GLORIA 
(531)     Clasificare Viena: 27.05.01 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

21 Ustensile  şi  recipiente  pentru  menaj 

sau de bucătărie, (nu din materiale 

preţioase, nici placate), piepteni şi bureţi, 

perii (cu excepţia pensulelor), materiale 

pentru fabricarea periilor, materiale de 

curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau 

semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în 

construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă. 

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, zahăr, orez, tapioca, 

sago, înlocuitori de cafea făină şi preparate 

făcute cereale, pâine, produse de patiserie şi 

cofetărie, îngheţată comestibilă miere, sirop 

de melasă drojdie, praf de copt sare, muştar 

oţet, sosuri (condimente) gheaţă. 
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32 Bere  ape  minerale  şi  gazoase  şi  alte 

 

(210) 
 

M 2017 02687 

băuturi  nealcoolice  băuturi  din  fructe  şi (151) 20/04/2017 

sucuri de fructe siropuri şi alte preparate (732) SC ROMEXPO SA, Bd. Mărăşti 

pentru fabricarea băuturilor.  nr. 65-67, sector 1, 011465 

  
(540) 

BUCUREŞTI. ROMANIA 

 

(531)     Clasificare Viena: 01.15.05; 

03.07.16; 03.07.17; 03.07.24; 

25.01.19; 27.05.01 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe (210) M 2017 02688 

clase: (151) 20/04/2017 

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte 

de  carne,  fructe  şi  legume  conservate, 

(732) AECTRA AGROCHEMICALS 

SRL, Şos. Odaii nr. 341-345, 

congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, 

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, 

uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

 
 

(540) 

camera 5, etaj 2, sector 1, 013604 

BUCUREŞTI. ROMANIA 

  GLIFOCIG GREEN 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02686 

(151)     20/04/2017 

(732) SC TAREK 2014 SALES SRL, 

Str. Valea Cascadelor nr.23, 

COMPLEX EXPOALIM, Birou 

nr.1, et.1, sector 6,, BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

city hub 
(591) Culori revendicate:albastru închis, 

verde deschis 
(540)  

 

 
 

 

DAMASQUINO 

CHICKEN AND MORE 

 

(531)     Clasificare Viena: 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.07; 29.01.12 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate,        gestiunea        afacerilor 

comerciale, administraţie comercială,lucrări 

de birou. 
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1 Produse     chimice     pentru     industrie, 

ştiinţe,  fotografie,  agricultură,  horticultură 

şi   silvicultură,   răşini   artificiale   în   stare 

brută, materiale plastice în stare brută, 

îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea 

incendiilor,   preparate   pentru   călirea   şi 

lipirea metalelor, produse chimice pentru 

conservarea alimentelor, tanaţi, adezivi 

folosiţi în industrie. 
 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02689 

(151)     20/04/2017 

(732) SC METRO CASH & CARRY 

ROMANIA SRL, B-dul Theodor 

Pallady, Nr.51N, clădirea C6, corp 

A, sector 3, Bucureşti. ROMANIA 

(740)     S.C.P.I. MILCEV BURBEA , Bd. 

Octavian Goga nr. 23, bl. M106, 

sc. 4, et. 4, ap. 117, sector 3, 

BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

METRO DISTRIBUŢIE 
(591)     Culori revendicate:albastru, galben 

 

(531)     Clasificare Viena: 29.01.12; 

27.05.01; 18.01.08; 18.01.09; 

18.01.14 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

35 Publicitate     şi     gestiunea    afacerilor  

comerciale, conducerea şi administrarea  

afacerilor,      funcţionarea      pieţelor       

de gross,    supermarketuri, 

comercializarea cu   amănuntul   a    

produselor   alimentare  

si magazine universale, negocierea şi 

încheierea contractelor referitoare la 

comercializarea bunurilor şi utilizarea 

serviciilor  cu  privire  la  acestea,  comerţ 

cu amănuntul şi cu ridicata referitor la 

produse alimentare, mobilier, îmbrăcăminte, 

bijuterii, software, articole pentru acoperirea 

capului, aparate de încălzit, articole de 

încălţăminte, aparate de iluminat, tutun, 

tacâmuri,  bagaje,  genţi,  umbrele,  articole 

de toaletă, vehicule, vase pentru bucătărie, 

lubrifianţi, articole de masă, jocuri, jucării, 

produse de imprimerie, articole pentru 

grădină,  papetărie  (material  pentru  scris 

şi pentru birou), produse de curăţare, 

articole de sport, componente hardware 

pentru calculatoare, băuturi nealcoolice, 

băuturi   alcoolice,   produse   cosmetice   şi 

de frumuseţe, consultanţă profesională de 

afaceri pentru managementul afacerilor, 

asistenţă în afaceri şi comercială în 

exploatarea    sau    gestionarea    centrelor 

şi   complexelor   comerciale   şi   /   sau   a 

pieţelor comerciale specializate sau a altor 

bunuri   imobiliare,   dezvoltare   comercială 

si    conversia    conceptelor    de    utilizare 

şi de divertisment pentru proprietăţi 

imobiliare, dezvoltarea şi conversia de 

campanii publicitare şi concepte pentru 

managementul proprietăţilor imobiliare, 

asistenţă şi luarea de măsuri pentru promoţii 

de vânzare pentru centre comerciale si 

pieţele comerciale specializate, investigarea 

şi   evaluarea   informaţiilor   de   piaţă   în 

scopul de a îmbunătăţi posibilităţile de 

comercializare în ceea ce priveşte domeniul 

imobiliar comercial, servicii de promovare a 

vânzărilor pentru centre comerciale şi / sau 

pieţe comerciale specializate, organizare de 

tranzacţii comerciale pentru terţi, organizare 

şi administrare (servicii de birou), precum 

şi procurarea de contracte pentru furnizarea 

de servicii şi tranzacţii comerciale pentru 

terţi în ceea ce priveşte centrele comerciale, 

organizarea şi aranjarea de evenimente în 

scopuri comerciale şi publicitare, lucrări de 
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debirou; prezentarea mărfurilor pe suporturi 

de comunicare pentru vânzarea cu 

amănuntul; marketing de promovare; 

marketing de produse; vânzări 

promoţionale; servicii de fidelizare a 

clienţilor pentru activităţi comerciale, 

promoţionale şi / sau de publicitate; 

organizarea şi adminstrarea evenimentelor 

în scopuri comerciale sau de publicitate; 

servicii de publicitate; servicii constând în 

magazine de vânzare cu amănuntul de 

produse alimentare, băuturi alcoolice şi non-

alcoolice, precum şi produse non-alimentare 

legate de vinuri sau alte băuturi; servicii de 

grupare în avantajul terţilor de produse 

alimentare, băuturi alcoolice şi non-

alcoolice, precum şi produsele non-

alimentare legate de vinuri sau alte băuturi, 

astfel încât aceştia să le achiziţioneze 

comod; servicii de dezvoltare campanii de 

promovare pentru afaceri; servicii de 

elaborare de strategii şi concept de 

marketing; servicii de distribuţie şi difuzare 

de materiale publicitare (pliante, prospecte, 

materiale tipărite, mostre); expoziţii în 

scopuri comerciale, servicii de 

comercializare on-line; organizarea şi 

efectuarea de prezentări de produse; 

servicii de vânzare cu amănuntul sau cu 

ridicata; servicii de comercializare de 

produse (alimentare, alcoolice şi non-

alcoolice băuturi, precum şi a produselor 

nealimentare cu privire la vinuri şi alte 

băuturi); prezentarea mărfurilor pe suporturi 

de comunicare pentru vânzarea cu 

amănuntul; servicii de comerţ cu amănuntul 

sau cu ridicata cu privire la produsele 

alimentare, alcoolice şi non-alcoolice 

băuturilor, precum şi a produselor 

nealimentare cu privire la vinuri şi alte 

băuturi; demonstraţie de vânzări; promoţii 

de vânzări; servicii de vânzare cu 

amănuntul şi cu ridicata de produse 

alimentare, stimulente şi produse 

nealimentare, prin toate mijloacele de 

vânzare inclusiv pe internet; servicii de 

achiziţii pentru terţi (achiziţionarea de bunuri 

şi servicii pentru terţi); servicii de preluare, 

livrare şi prelucrare a comenzilor, inclusiv a 

solicitărilor de livrare şi de facturare; 

bonusuri şi programe de loialitate cu scop 

promoţional şi de marketing; efectuarea de 

programe de bonusuri şi de loialitate; 

achiziţii şi suport pentru clienţi; organizarea 

şi implementarea de expoziţii în scopuri 

comerciale sau de publicitate; planificarea, 

crearea şi implementarea campaniilor 

publicitare; prezentarea produselor prin 

toate mijloacele de comunicare pentru 

comerţ individual şi general; comerţ; 

punerea la un loc în beneficiul terţilor a unei 

varietăţi de produse în care să permită 

consumatorilor să le vadă şi să le cumpere 

comod; servicii de comerţ cu amănuntul, 

inclusiv pe reţeaua internet şi/sau prin 

intermediul emisiunilor de teleshopping, de: 

produse chimice, produse de curăţare, 

produse de lustruire şi frecare, produse de 

spălare, vopsele, produse farmaceutice, 

cosmetice, aparate de ras şi accesorii, 

produse de parfumerie, articole de menaj, 

obiecte utile pentru menaj, carburanţi, 

produse de iluminat şi carburanţi de motor, 

uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, 

lumânări, produse pentru sănătate, produse 

farmaceutice, de igienă personală şi articole 

de toaletă, maşini, scule şi obiecte din 

metale comune, articole de construcţie, 

articole pentru bricolaj şi pentru grădinărit, 

articole pentru hobby-uri şi articole pentru 

lucru manual, articole electrice şi 

electronice, suporturi de stocare a 

înregistrărilor audio şi medii de date, 

aparatede iluminat, de încălzit, de gătit, de 

congelat, de uscat şi de ventilat, aparate 

pentru curăţare cu aburi şi călcare cu aburi, 

instalaţii sanitare şi accesorii, ustensile 

electrice şi neelectrice pentru menaj sau 

bucătărie, articole din sticlă, ceramică, 

porţelan, produse din metal şi plastic pentru 

menaj şi bucătărie, borcane pentru menaj şi 

bucătărie, cuţite, furculiţe şi linguri, seturi de 

vase de bucătărie, şi articole şi materiale 

decorative, respectiv ornamente, ornamente 

de sezon, festive, de petrecere şi tematice 

pentru obiecte, geam pentru ferestre, 
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geamuri, pentru încăperi, construcţii şi 

spaţii, ghirlande, drapele şi filme, vehicule şi 

accesorii pentru vehicule, biciclete şi 

accesorii biciclete, vehicule cu motor pe 

două roţi şi accesorii, focuri de artificii, 

ceasuri şi ceasuri de mână şi bijuterii, 

instrumente şi aparate de gimnastică, 

instrumente muzicale, produse de 

imprimerie, articole de papetărie, articole de 

birou, genţi şi articole de şelărie, mobilier, 

accesorii, corturi de camping, corturi, 

articole de îmbrăcăminte, articole de 

încălţăminte şi produse textile, articole care 

servesc la acoperirea capului, produse din 

piele şi imitaţii de piele, geamantane, genţi, 

rucsacuri, umbrele şi umbrele de soare, 

jucării, aparate de sport, echipamente şi 

accesorii pentru sport, alimente, fructe, 

legume şi băuturi, produse agricole, 

produse horticole şi produse silvice, hrană 

pentru animale şi accesorii pentru animale, 

plante, articole pentru fumători, produse din 

tutun şi alte stimulente naturale, respectiv 

alcool, cafea, ceai, ciocolată, zahăr şi 

mirodenii şi produse de menaj; preluare, 

prelucrare si procesare de comenzi (servicii 

de birou); servicii de achiziţie pentru terţi 

(achiziţionarea de mărfuri şi servicii pentru 

alte întreprinderi); preluare de comenzi, 

servicii de livrare mărfuri şi prelucrare de 

facturi; facturare; organizarea de programe 

bonus şi de fidelitate sub formă de 

programe de atragere a clienţilor pentru 

scopuri de marketing;achiziţia şi loializarea 

de clienţi prin mesaje publicitare (trimiterea 

de mesaje); organizarea şi realizarea de 

expoziţii şi târguri comerciale şi publicitare; 

închiriere de material publicitar şi timp 

publicitar în mediile de comunicaţie; 

închiriere de aparate şi maşini de birou; 

servicii de închiriere şi distribuitoare; 

închirierea de standuri comerciale; 

consultanţă în afaceri; planificarea şi 

supravegherea  dezvoltării organizaţionale a 

societăţilor; gestiunea afacerilor comerciale; 

consultanţă profesională despre afaceri, în 

special pentru concepte de franciză; servicii 

de publicitate, marketing şi promovare; 

analiză de afaceri, cercetare şi servicii de 

informare; asistenţă în afaceri, management 

şi servicii administrative; comerţ şi servicii 

de informare a consumatorilor; asistenţă în 

afaceri, management şi servicii 

administrative cu privire la oferirea  

facilităţilor de catering; servicii de 

consultanţă comercială cu privire la 

administrarea de restaurante; servicii de 

consultanţă comercială cu privire la 

deschiderea de baruri în care se servesc 

sandviciuri; servicii de consultanţă 

comercială cu privire la deschiderea de 

restaurante; servicii de consultanţă privind 

administrarea hotelurilor şi managementul 

hotelier; management de restaurant pentru 

terţi; servicii de consultanţă privind 

administrarea hotelurilor şi managementul 

hotelier; servicii de secretariat furnizate de 

hoteluri; administrarea hotelurilor (lucrări de 

birou); management hotelier pentru terţi; 

servicii de marketing în domeniul 

restaurantelor; servicii publicitare pentru 

hoteluri; servicii de consultanţă comercială 

cu privire la administrarea de restaurante; 

servicii de consultanţă comercială cu privire 

la catering; servicii de marketing si 

publicitate cu privire la producerea, 

stocarea, depozitarea şi distribuţia de 

ingrediente, semipreparate, conserve şi 

produse alimentare; servicii de vânzare cu 

amănuntul prin catalog în legătură cu 

produse alimentare; organizare de expoziţii 

cu scop comercial şi publicitar în legătură cu 

producerea, stocarea, depozitarea şi 

distribuţia de ingrediente, semipreparate, 

mâncăruri congelate şi produse alimentare; 

publicitate şi promoţii de vânzări legate de 

produse alimentare pentru alţii; prezentarea 

produselor şi serviciilor în hipermarketuri, 

supermarketuri, distribuitori de mâncare, 

conserve şi produse alimentare; negociere 

şi încheiere de tranzacţii comerciale cu 

privire la achiziţionarea şi vânzarea de 

produse alimentare; servicii de consultanţă 

privind achiziţionarea şi vânzarea de 

ingrediente, alimente semipreparate, 

conserve şi produse alimentare; cercetare 
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de piaţă cu privire la produse alimentare; 

asistenţă în afaceri cu privire la producerea, 

stocarea, depozitarea si distribuţia de 

ingrediente, semipreparate, conserve şi 

produse alimentare; consultanţă de afaceri 

în domeniul serviciilor alimentare şi al 

industriei alimentare; servicii de import şi 

export de produse alimentare; analiza 

preţului de cost cu privire la producerea, 

stocarea, depozitarea şi distribuţia de 

ingrediente, semipreparate, conserve şi 

produse alimentare; licitaţii pentru produse 

alimentare; publicitate şi reclamă prin 

intermediul televiziunii, radioului, poştei; 

închiriere de spaţiu publicitar şi material 

publicitar cu privire la mâncare; închiriere de 

timp publicitar în mijloacele de comunicare; 

furnizarea de informaţii cu privire la 

serviciile menţionate; consultanţă pentru 

afaceri privind publicitatea; consultanţă 

pentru întreprinderi în materie de gestionare 

a marketingului; consultanţă privind 

managementul marketingului; consultanţă 

privind organizarea de campanii 

promoţionale în afaceri; consultanţă privind 

promovarea comercială; consultanţă privind 

promovarea vânzărilor; consultanţă 

profesională în marketing; consultanţă în 

afaceri privind marketingul strategic; 

consultanţă în publicitate şi marketing; 

organizare de promoţii prin mijloace 

audiovizuale; servicii de publicitate în presă; 

consultanţă profesională privind 

marketingul; publicitate directă prin poştă; 

distribuirea de materiale publicitare, de 

marketing şi materiale promoţionale; 

difuzare de anunţuri publicitare; difuzare de 

materiale de reclamă, de marketing şi 

publicitare; difuzare de materiale publicitare 

pentru terţi; difuzare de materiale publicitare 

şi promoţionale; difuzarea de anunţuri 

publicitare şi anunţuri comerciale; difuzarea 

de materiale publicitare (pliante, broşuri şi 

material tipărit); difuzarea publicităţii pe 

internet pentru terţi; distribuire de anunţuri 

publicitare; distribuire de material publicitar 

prin poştă; distribuire de materiale 

publicitare; distribuire de materiale 

publicitare (pliante, prospecte, broşuri, 

mostre, în special pentru vânzările la 

distanţă pe bază de catalog) indiferent dacă 

sunt transfrontaliere sau nu; distribuire de 

materiale publicitare prin poştă şi de 

suplimente publicitare anexate la ediţiile 

obişnuite; distribuire de mostre în scopuri 

publicitare; distribuire de texte publicitare; 

distribuirea de materiale promoţionale; 

distribuirea de materiale promoţionale 

tipărite prin poştă; distribuţie de mostre; 

distribuţie de produse în scopuri publicitare; 

distribuţie de prospecte şi de mostre; 

distribuţie de reclame pe stradă; distribuţie 

şi difuzare de materiale publicitare (pliante, 

prospecte, material tipărit, mostre); 

organizarea distribuţiei de mostre 

publicitare; organizarea distribuţiei de 

mostre publicitare pe baza chestionarelor 

efectuate prin intermediul telefonului; 

organizarea distribuţiei de texte publicitare 

pe baza chestionarelor efectuate prin 

intermediul telefonului; promovare vânzării 

de bunuri şi servicii pentru terţi prin 

distribuirea de materiale tipărite şi 

organizarea de concursuri promoţionale; 

promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi 

prin distribuirea de carduri de reduceri; 

promovarea produselor şi serviciilor terţilor, 

prin distribuirea de cupoane; propagare 

stradală de materiale publicitare; publicitate 

directă prin poştă; publicitate prin 

corespondenţă; servicii de difuzare de 

materiale publicitare; poziţii comerciale şi 

servicii expoziţionale; coordonare de 

expoziţii în scopuri comerciale; coordonare, 

pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri 

comerciale în scopuri comerciale şi 

publicitare; organizare de demonstraţii în 

scopuri publicitare; organizare şi 

desfăşurarea de evenimente, expoziţii, 

târguri şi spectacole în scopuri comerciale, 

promoţionale şi publicitare; organizare de 

expoziţii comerciale; organizare de expoziţii 

cu scop comercial sau antreprenorial; 

organizare de expoziţii şi târguri comerciale 

în scopuri comerciale şi de promovare; 

organizare parade de modă în scopuri 
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comerciale; organizare de prezentări în 

scop comercial; organizare şi coordonare 

de expoziţii în scop comercial; organizarea 

de prezentări de modă în scop promoţional; 

coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri 

comerciale; organizarea şi coordonarea de 

târguri şi expoziţii în scopuri publicitare; 

planificare şi organizare de târguri 

comerciale, expoziţii şi prezentări în scopuri 

economice sau publicitare; prezentări de 

modă în scopuri comerciale; promovare de 

târguri în scop comercial; realizare de 

târguri comerciale; prezentări de produse şi 

servicii de afişare a produselor; decorarea 

vitrinelor; demonstraţie de vânzare (pentru 

terţi); organizare de demonstraţii în scopuri 

publicitare; organizare de prezentări în scop 

comercial; organizarea de prezentări în 

scopuri publicitare; organizarea şi 

desfăşurarea prezentări de produse; 

pregătire şi prezentare de reclame 

audiovizuale în scopuri publicitare; 

prezentare de bunuri şi servicii; prezentare 

de bunuri şi servicii prin mijloace 

electronice, de asemenea în beneficiul aşa-

ziselor servicii de achiziţii prin intermediul 

televiziunii şi la domiciliu; prezentare de 

echipament fotografic (în scopuri 

publicitare); prezentare de produse; 

prezentare de produse în scopuri 

promoţionale; prezentarea produselor prin 

toate mijloacele de comunicare pentru 

vânzarea cu amănuntul; servicii de 

amenajare de vitrine pentru magazinele de 

vânzare amănuntul; servicii de amenajare 

de vitrine în scopuri publicitare; servicii de 

expoziţie pentru marfă; consultanţă pentru 

afaceri privind publicitatea; consultanţă 

pentru întreprinderi în materie de gestionare 

a marketingului; consultanţă privind 

comercializarea de produse chimice; 

consultanţă privind managementul 

marketingului; consultanţă privind 

organizarea de campanii promoţionale în 

afaceri; consultanţă privind promovarea 

comercială; consultanţă privind promovarea 

vânzărilor; consultanţă privind publicitatea 

în presă; consultanţă profesională în 

marketing; consultanţă în afaceri privind 

marketingul strategic; consultanţă în 

publicitate şi marketing; administrarea unui 

program de reduceri care să permită 

participanţilor reduceri la produse şi servicii 

prin utilizarea unui card de membru pentru 

reduceri (promovare); gestionare de 

programe de loializare, de stimulare sau 

promoţionale pentru clienţi; gestionare, 

organizare şi administrare de programe de 

stimulare şi fidelizare; organizare şi 

gestionare de programe de stimulare şi 

fidelizare comercială; organizare, gestionare 

şi monitorizare a programelor de fidelizare 

pentru clienţi; organizare, gestionare şi 

monitorizare a programelor de stimulare şi 

fidelizare; organizare, gestionare şi 

monitorizare a vânzărilor şi a programelor 

promoţionale de stimulare; promovarea 

produselor şi serviciilor terţilor prin 

administrarea vânzărilor şi programelor cu 

stimulente promoţionale care implică timbre 

comerciale; promovarea produselor şi 

serviciilor terţilor prin distribuirea de 

cupoane; promovarea vânzării de bunuri şi 

servicii pentru terţi prin acordarea de puncte 

de fidelizare pentru folosirea de cărţii de 

credit; promovarea vânzărilor pentru terţi 

prin intermediul distribuţiei şi administrării de 

carduri pentru utilizatori privilegiaţi;   servicii 

de administrare de carduri de fidelitate; 

servicii de club de clienţi în scopuri 

comerciale, promoţionale şi/sau publicitare; 

servicii de fidelizare de clienţi în scopuri 

comerciale, promoţionale şi/sau publicitare; 

servicii de programe de loializare; servicii de 

relaţii cu publicul; asistenţă pentru 

conducerea întreprinderilor comerciale în 

materie de relaţii cu publicul; consultanţă 

privind relaţiile cu publicul; servicii de lobby 

comercial; servicii de relaţii cu publicul; 

studii de relaţii cu publicul; consultanţă în 

domeniul managementului afacerilor şi al 

marketingului; organizare de lansări de 

produse; organizare de prezentări în scopuri 

publicitare; organizare de târguri comerciale 

în scopuri publicitare; organizare şi 

coordonare de evenimente promoţionale de 
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marketing pentru terţi; organizare şi plasare 

de reclame; organizare şi realizare de 

evenimente publicitare; organizarea de 

concursuri în scopuri publicitare; 

organizarea de publicitate; organizarea de 

trageri la sorţi cu premii în scopuri 

promoţionale; planificare de strategii de 

marketing; plasare de reclame; plasarea de 

anunţuri publicitare pentru terţi; pregătire de 

documente publicitare; producţie de 

material publicitar vizual; producţie de 

material publicitar şi anunţuri publicitare; 

producţie de reclame cinematografice; 

producţie de reclame radio; producţie de 

înregistrări audio în scopuri de marketing; 

producţie de înregistrări audio în scopuri 

publicitare; proiectare de studii de 

marketing; promovare (publicitate) de 

călătorii; promovare computerizată de 

afaceri; promovare de produse şi servicii ale 

altor persoane prin intermediul unei reţele 

globale de calculatoare; promovare de 

produse şi servicii pentru terţi; promovare, 

publicitate şi marketing pentru pagini web 

online; promovarea afacerii (publicitate); 

promovarea comercială; promovarea 

produselor şi serviciilor altor persoane prin 

internet; promovarea produselor şi 

serviciilor altor persoane prin posibilitatea 

sponsorilor de a-şi asocia produsele şi 

serviciile cu activităţi sportive; promovarea 

vânzării de servicii (în numele terţilor) prin 

reclame publicitare; promovarea vânzărilor; 

promovarea vânzărilor la puncte de 

cumpărare sau de vânzare, pentru alte 

persoane; promovarea vânzărilor pentru 

terţi; publicare de materiale promoţionale şi 

publicitare; publicare de texte publicitare; 

publicarea de broşuri publicitare; publicitate 

cu răspuns direct; publicitate on-line într-o 

reţea informatizată; publicitate online; 

publicitate pentru bunurile şi serviciile altor 

comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor 

să vizualizeze şi să compare în mod 

convenabil bunurile oferite de respectivii 

comercianţi; publicitate pentru terţi pe 

internet; publicitate prin bannere; publicitate 

prin intermediul mediilor electronice şi 

îndeosebi prin Internet; publicitate prin 

intermediul panourilor electronice de afişare; 

publicitate prin intermediul reţelelor de 

telefonie mobilă; publicitate prin toate 

mijloacele publice de comunicare; 

publicitate în presa de interes general şi în 

presa de specialitate; publicitate în reviste; 

publicitate în reviste, broşuri şi ziare; 

publicitate în sectorul transport şi livrare; 

publicitate şi marketing; bunurile şi serviciile 

furnizate şi comandate prin intermediul 

telecomunicaţiilor sau al serviciilor 

electronice; publicitate, inclusiv promovare 

de produse şi servicii ale terţilor prin 

sponsorizare şi contracte de licenţă 

referitoare la evenimente sportive 

internaţionale; publicitate, inclusiv 

publicitatea online în reţele informatice; 

publicitate, în special servicii pentru 

promovarea de produse; reactualizarea 

materialelor publicitare; realizare de 

anunţuri publicitare pentru terţi; realizare de 

broşuri publicitare; realizare de material 

publicitar; realizare de înregistrări video în 

scopuri publicitare; realizarea de benzi 

video, discuri în format video şi înregistrări 

audiovizuale cu caracter promoţional; 

redactare de scenarii pentru scopuri 

publicitare; redactare de texte publicitare; 

reproducere de material publicitar; servicii 

de informaţii privind publicitatea; servicii de 

lansare de produse; servicii de layout în 

scopuri publicitare; servicii de marketing; 

servicii de marketing comercial; servicii de 

marketing prin telefon (nu pentru vânzări); 

servicii de modele în scop publicitar sau de 

promovare a vânzărilor; servicii de 

planificare pentru publicitate; servicii de 

poziţionare a mărcilor (promovare); servicii 

de prezentare a produselor către public; 

servicii de promovare; servicii de  

promovare a afacerilor, furnizate prin 

telefon; servicii de promovare comercială 

prin mijloace audiovizuale; servicii de 

promovare; servicii de publicitate pentru 

promovarea băuturilor; servicii de publicitate 

pentru promovarea vânzării de băuturi; 

servicii de reclamă şi publicitate; servicii 
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publicitare în materie de prestaţii 

comerciale; servicii în vederea determinării 

audienţei influenţate de anunţurile 

publicitare; sponsorizare în vederea 

promovării; servicii de publicitate în legătură 

cu hotelurile; servicii de consultanţă 

comercială cu privire la administrarea 

barurilor în care se servesc sandviciuri; 

inventar; inventariere de mărfuri; servicii 

administrative pentru preluarea comenzilor; 

servicii de administrare electronică a 

inventarului; servicii de administrare pentru 

birou (pentru terţi); servicii de secretariat 

furnizate de hoteluri; administrarea 

hotelurilor; managementul afacerilor în 

sectorul transport şi livrări; comerţ şi servicii 

de informare a consumatorilor; servicii de 

vânzare cu amănuntul prin catalog în 

legătură cu berea; servicii de vânzare cu 

amănuntul prin catalog în legătură cu 

băuturi alcoolice (cu excepţia berii); servicii 

de vânzare cu amănuntul prin catalog în 

legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de 

vânzare cu amănuntul prin corespondenţă 

în legătură cu berea; servicii de vânzare cu 

amănuntul prin corespondenţă în legătură 

cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 

servicii de vânzare cu amănuntul prin 

corespondenţă în legătură cu băuturi 

nealcoolice; servicii de vânzare cu 

amănuntul prin corespondenţă în legătură 

cu produse alimentare; servicii de vânzare 

cu amănuntul prin reţele informatice 

mondiale în legătură cu berea; servicii de 

vânzare cu amănuntul prin reţele 

informatice mondiale în legătură cu băuturi 

alcoolice (cu excepţia berii); servicii de 

vânzare cu amănuntul prin reţele 

informatice mondiale în legătură cu băuturi 

nealcoolice; servicii de vânzare cu 

amănuntul prin reţele informatice mondiale 

în legătură cu produse alimentare; servicii 

de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

băuturi alcoolice (cu excepţia berii); servicii 

de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu cacao; servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea; 

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 

cu ceaiuri; servicii de vânzare cu amănuntul 

în legătură cu ciocolată; servicii de vânzare 

cu amănuntul în legătură cu decoraţiuni 

festive; servicii de vânzare cu amănuntul în 

legătură cu produse de brutărie; servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu 

produse de cofetărie; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu diverse tipuri de 

carne; servicii de vânzare cu amănuntul în 

legătură cu bagaje; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu materiale tipărite; 

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 

cu mâncarea; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu produsele 

alimentare; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu fructe de mare; 

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 

produse alimentare; furnizare de informaţii 

cu privire la produse alimentare sau băuturi; 

managementul resurselor de personal; 

managementul resurselor umane; 

planificarea ocupării personalului; plasare 

de personal; servicii de vânzare cu 

amănuntul şi cu ridicata şi anume 

prezentarea de produse şi servicii în 

hipermagazine, supermagazine, magazine 

cu mai multe standuri pentru vânzătorii cu 

amănuntul de produse alimentare; operare 

de pieţe, supermagazine, vânzători cu 

amănuntul de produse alimentare şi 

magazine cu mai multe standuri, şi anume 

negociere şi încheiere de contracte cu 

privire la cumpărare şi produse şi utilizare 

de servicii; prezentare de produse în medii 

de comunicare pentru comerţul cu ridicata; 

servicii comerciale generale şi individuale în 

domeniul produselor alimentare, stimulente 

şi bunuri nealimentare, în special în vânzare 

în hoteluri, restaurante, firme de catering, 

comercianţi cu amănuntul şi întreprinderile 

mici; conducerea şi administrarea afacerilor; 

prezentarea mărfurilor în medii de 

comunicare, pentru comerţul cu amănuntul; 

marketing  
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39 Servicii de distribuţie; distribuţie 

(transport) de mărfuri pentru vânzarea cu 

amănuntul sau en gross; distribuţie 

(transport) de mărfuri pe şosea; distribuţie 

(transport) de mărfuri pe apă; distribuţie 

(transpor) de mărfuri pe calea aerului; 

expediere de marfă; expediere de mărfuri; 

organizarea expedierii de mărfuri 

(transport); organizarea livrării de marfă 

(transport); servicii de consiliere privind 

distribuirea de produse; servicii de 

expediere; servicii de livrare; ambalare şi 

depozitare de mărfuri, pachete şi/sau 

produse; ridicare, transportare şi livrare de 

mărfuri, pachete şi/sau produse; transport 

cu vehicule de colete şi/sau produse; 

servicii de logistică în special întocmire de 

comenzi, logistică de depozitare şi contract, 

logistică de achiziţii, logistică de distribuţie 

şi logistică de returnare (managementul 

bunurilor); umplerea maşinilor şi a 

containerelor; ambalare de produse în 

containere; aprovizionarea distribuitoarelor 

automate; încărcarea şi descărcarea de 

vehicule; descărcare de mărfuri şi de 

bagaje; servicii de descărcare; servicii de 

descărcare a mărfurilor; servicii de 

descărcare şi reambalare; servicii de 

încărcare de marfă; încărcare de camioane; 

încărcare de mărfuri pentru transport pe 

cale aeriană; încărcare de trenuri; 

încărcarea bunurilor; încărcarea şi 

descărcarea de produse; ambalare cadouri; 

ambalare de alimente; ambalare de articole 

pe bază de comandă şi specificaţii ale altor 

persoane; ambalare de articole pentru 

transport; ambalare de produse în tranzit; 

ambalarea de lichide conform comenzii şi 

specificaţiilor; ambalarea produselor; 

depozitare de alimente; depozitare de 

bunuri comerciale; depozitare de produse; 

depozitare şi livrare de bunuri; depozitarea 

mărfurilor; depozitarea produselor în lăzi; 

servicii de ambalare; servicii de depozitare 

de alimente; servicii de depozitare de 

colete; servicii de depozitare de încărcături; 

servicii de depozitare refrigerată; servicii de 

depozitare securizată (transport); servicii de 

depozitare în lăzi; servicii de depozitare şi 

păstrare în magazii; servicii de etichetare 

(ambalare); ambalarea mărfurilor; colectare, 

transport şi livrare de produse; depozitare şi 

livrare de bunuri; livrare de alimente şi 

băuturi preparate pentru consum (transport); 

servicii de distribuţie de băuturi; servicii de 

livrare a alimentelor; servicii de transport; 

servicii de transport comercial de mărfuri; 

servicii specifice agenţiilor de transport de 

marfă; transport şi depozitare. 

 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 
(210)   M 2017 02690 
(151)    20/04/2017 
(732)   SC SSP SECURITY Str. 
          Drumul mic între vii nr. 23, sect. 5, 

          BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITY GRUP SSP 

(591)    Culori revendicate:albastru, galben 

(531)    Clasificare Viena: 29.01.12; 
             26.03.05; 26.03.18; 23.01.01; 
             01.01.02; 26.11.08 

(511)    Produse si/sau servicii grupate pe 
            clase: 
45 Servicii juridice, servicii de securitate 
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor, 

servicii personale şi sociale oferite de terţi 

pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)    M 2017 02691 
(151)    20/04/2017 
(732)    SC ZDROVIT ROMANIA SRL, 
            Str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1, 
            BUCUREŞTI. ROMANIA 

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

(540) 

ANTICARCEL 

(511)    Produse si/sau servicii grupate pe 

          clase: 

5 Preparate de uz medical, preparate 
farmaceutice şi suplimente alimentare. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

(210)    M 2017 02692 

(151)    20/04/2017 

(732)    TEATRUL NAŢIONAL DE 

             OPERETĂ ŞI MUSICAL ION 

             DACIAN, Bd. Mihail Kogălniceanu 

             nr. 70-72, sector 5, BUCUREŞTI. 

             ROMANIA 

(540) 

 

 

 

 

 

Teatrul Naţional de Operetă 

şi Musical Ion Dacian 

(531)        Clasificare Viena: 27.05.01; 

                04.05.21; 09.07.09; 09.07.25 

(511)        Produse si/sau servicii grupate pe 

                 clase: 

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 

sportive şi culturale. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

(210)    M 2017 02693 
(151)    20/04/2017 
(732)    ADRIAN SASU, Str. Doamna 

            Ghica nr. 83, sc. 2, et. 6, ap. 72, 
            sect. 2, BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9Lives Streetwear 

(531)      Clasificare Viena: 27.05.01; 
               27.07.11; 03.01.06; 03.01.24; 
               03.01.28 

(511)      Produse si/sau servicii grupate pe 
              clase: 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
articole pentru acoperirea capului. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 

(210)      M 2017 02694 
(151)      20/04/2017 
(732)      SC DEMIRER INTERNATIONAL 

              SRL, Splaiul Independenţei 
    nr. 273, corp 1, etaj 3, sect. 6, 
    BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

Ka-mi 
(511)      Produse si/sau servicii grupate pe 
              clase: 
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora, 
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri. 
35 Publicitate conducerea şi administrarea 
afacerilor lucrări de birou. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02695 

(151)     20/04/2017 

(732)     MERCIONIU CRISTINA, Str. 

Rombului, nr. 50, sector 5, 

BUCUREŞTI. ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie 

de Proprietate Industrială , Str. 

Polonă nr. 115, bl. 15, ap. 19, 

sector 1, 010497 BUCUREŞTI. 

ROMANIA 

(540) 

 
 

 

TARABA DE PORTRETE 
(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

02.05.01; 02.05.02; 02.05.03; 

02.07.01; 12.01.15 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

40 Prelucrarea    materialelor,   prelucrarea 

fotografică, finisarea  fotografiilor, 

procesarea imaginii fotografice, montaj  

fotografii    sau    diapozitive,    reproduceri  

de materiale fotografice, transfer de  

imprimări fotografice, retuşare digitală a  

fotografiilor, prelucrarea filmelor şi finisarea  

fotografiilor, imprimare şi developare  

fotografică, fotocompoziţii, developare  

fotografică, restaurare fotografică,  

furnizare de informaţii despre developarea  

filmelor fotografice, servicii de informare  

referitoare la procesarea filmelor  

fotografice, închiriere de aparate pentru  

procesare fotografică. 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(210)     M 2017 02696 

(151)     20/04/2017 

(732)     CONSTANTIN ŞTEFAN , Str. 

Timotei Cipariu nr. 7, bl. 36H, et. 

1, ap. 4, Judeţul Prahova , 

PLOIEŞTI . ROMANIA 

CONSTANTIN-IULIAN NEAGU, 

Str. Roşia Montană nr. 1, bl. 

17, sc. 2, et. 2, ap. 52, sector 6, 

BUCUREŞTI . ROMANIA 

(740) SC RODALL SRL, Str. Polonă 

nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,, 

010497 BUCUREŞTI. null 

(540) 

 
 

 

BAHA LOUNGE & CLUB 
(531)     Clasificare Viena: 26.04.18; 

27.05.01 

(511)    Produse si/sau servicii grupate pe 

  clase: 

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 

sportive şi culturale, servicii de cluburi de 
noapte (divertisment), furnizare de servicii de 
divertisment în club, realizare, coordonare şi 
organizare de concerte, concerte în direct 
susţinute de formaţii muzicale, organizare de 
festivaluri culturale, servicii oferite de sală de 
karaoke (divertisment), servicii oferite de 
discoteci, disc jockeys pentru petreceri şi 
evenimente speciale, consultanţă în materie 
de planificare de evenimente. 

43 Servicii de alimentaţie publică restaurant 

bar servicii de cluburi cu restaurante private 

servicii de club pentru furnizare de mâncare 

și băuturi servicii prestate de cluburi de 
noapte (furnizare de produse alimentare) 

 

 

.❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Get Together 

 
(531)        Clasificare Viena: 27.05.01; 
                26.04.18 

(511)      Produse si/sau servicii grupate pe 

          clase: 
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive  şi  culturale,  servicii  de  cluburi 

de noapte (divertisment), furnizare de 
servicii de divertisment în club, realizare, 

coordonare şi organizare de concerte, 
concerte în direct susţinute de formaţii 

muzicale, organizare de festivaluri culturale, 
servicii oferite de sală de karaoke 

(divertisment), servicii oferite de discoteci. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)    M 2017 02698 
(151)    20/04/2017 
(732)    SC HYLLAN PHARMA SRL, Str. 
            Turturelelor nr. 11a, etaj 2, sector 
            3, BUCURESTI. ROMANIA 

(740)    SC RODALL SRL, Str. Polonă 
             nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1, 
             010497 BUCUREŞTI.  
(540) 

STEABLOCK 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

             clase: 

5 Preparate farmaceutice şi de uz medical, 
alimente şi substanţe dietetice adaptate 
pentru uz medical, suplimente alimentare 

   pentru oameni. 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 
(210)    M 2017 02699 
(151)    20/04/2017 
(732)   SC DENTAPLUS MEDICAL SRL , 
            Str. Vasile Alecsandri nr. 57, judeţul    
            Bacău, BACĂU, ROMANIA 
(540) 

 
              DENTAPLUS 

(591)    Culori revendicate:gri, verde 
(531)    Clasificare Viena: 02.09.10; 
             27.05.01; 29.01.12 
(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 frumuseţe pentru oameni sau 
pentru animale servicii din agricultură, 
horticultură şi silvicultură. 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

(210) 
 

M 2017 02697 

(151) 20/04/2017 

(732) CONSTANTIN ŞTEFAN , Str. 

Timotei Cipariu nr. 7, bl. 36H, 

 et. 1, ap. 4, Judeţul Prahova , 

PLOIEŞTI . ROMANIA 

CONSTANTIN-IULIAN NEAGU, 

Str. Roşia Montană nr. 1, bl. 

17, sc. 2, et. 2, ap. 52, sector 6, 

BUCUREŞTI . ROMANIA 

  
(740) 

SC RODALL SRL, Str. Polonă 

nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,, 

010497 BUCUREŞTI. null 

(540) 
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(210)    M 2017 02700 
(151)    20/04/2017 
(732)    SC HYLLAN PHARMA SRL, Str. 
            Turturelelor nr. 11a, etaj 2, sector 
            3, BUCURESTI. ROMANIA 

(740)   TURTOI INTELLECTUAL 
            PROPERTY FIRM SRL, Splaiul 
            Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, 
            et.3, ap.7, sector 4, BUCUREŞTI,       
            ROMANIA 
(540) 

PROPOGREEN 

(511)    Produse si/sau servicii grupate pe 
            clase: 
5 Preparate farmaceutice şi de uz medicale, 
alimente şi substanţe dietetice adaptate 
pentru uz medical, suplimente alimentare 
pentru oameni. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

(210)     M 2017 02701 

(151)     20/04/2017 

(732)     SFINX STAR SRL , Aleea 

              Porolissum nr. 13-21, et. 1, 

              camera 1, sector 2, BUCUREŞTI .   

              ROMANIA 

(540) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210)     M 2017 02702 

(151)     20/04/2017 

(732)     SC RALOM SRL , Str. Olteniei nr. 

23-25, Judeţul Maramureş, BAIA- 

MARE. ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALA, 

Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp 

D2, ap.2, Jud. Cluj, 400418 CLUJ- 

NAPOCA. ROMANIA 

(540) 

 

RALOM ambalaje carton 

ondulat 

(591) Culori revendicate:roşu, negru, 

galben, maro 
 

(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

27.05.11; 26.11.13; 29.01.13 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

16 Ambalaje din hârtie sau carton pentru 
sticle, ambalaje din carton sau din hârtie 
pentru sticle, ambalaj de carton, ambalaje 
vidate din carton, cutii din carton, carton de 
ambalat, cutii din carton ondulat, cutii pliabile 
din carton, hârtie și carton industriale, 
panouri publicitare din carton, recipiente din 
carton ondulat, cutii confecționate din carton, 
cutii confecționate din carton ondulat, cutii 
din carton pentru prăjituri, cutii de 

LŮLŮ 
(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

05.05.18; 05.05.19; 05.05.21 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 

articole pentru acoperirea capului. 

35 Publicitate, conducerea şi administrarea 

afacerilor lucrări de birou. 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

carton ondulat, recipiente pentru ambalare 
din carton, recipiente din carton pentru 
ambalat, recipiente din carton pentru 
ambalare, recipiente pentru ambalare cu 
carton, materiale de ambalat din carton, 
materiale de împachetat din carton, cutii din 
hârtie sau carton, cutii din carton pentru 
cadouri, cutii din carton pentru pizza, 
recipiente de transport din carton, cutii pentru 
ambalat din carton, cutii din carton pentru 
ambalat, cutii de ambalat din carton, cutii de 
expunere din carton, cutii din carton (pentru 
ambalare industrială), bannere de afișaj 
fabricate din carton, cutii de depozitare a 
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registrelor din carton ondulat, cutii din carton 
pentru ambalare vândute în formă 
asamblată, materiale de ambalare 
(amortizare, umplutură) de hârtie sau carton. 
40 Imprimare de desene în relief pe 
suprafețe de carton imprimare de modele 
decorative pe ambalajele pentru cadouri. 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 
(210)    M 2017 02703 
(151)    20/04/2017 
(732)    PREENERGYVIS SRL , Str. 
            Dafinului nr. 3, Judeţul Gorj, 
            215200 MOTRU .       
            ROMANIA 
(540) 

 
            PREVIS 

(591)   Culori revendicate:negru, roşu 
(531)   Clasificare Viena: 01.15.05; 
            27.05.01; 29.01.12 
(511)   Produse si/sau servicii grupate pe 

           clase: 
4 Uleiuri și grăsimi industriale, lubrifianți, 
produse pentru absorbția, umezirea și 
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv 
benzină pentru motoare) și substanțe pentru 
iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat. 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 




