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Cereri Mărci publicate în 27/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07336 20/11/2017 LS INTEH SRL ORDIMEDICUS

2 M 2017 07402 20/11/2017 UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" 1813
IAŞI

3 M 2017 07403 20/11/2017 UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" 1813
IAŞI

4 M 2017 07404 20/11/2017 UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

TUIASI

5 M 2017 07451 18/11/2017 THREE POINT MEDIA S.R.L. eventador

6 M 2017 07452 20/11/2017 IONUT-MARIAN IACOB Detail Protekt

7 M 2017 07453 20/11/2017 ZOLTAN BOKOR-TOTH civil hang

8 M 2017 07454 20/11/2017 GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE
RUXANDRA DOBÎNDĂ

UNDA unu

9 M 2017 07455 20/11/2017 SUNKIST GROWERS, INC., SUNKIST

10 M 2017 07457 20/11/2017 IOAN FLORIN ZETEA DISTILERIILE RACSA EST.1991
HORINCA

11 M 2017 07458 20/11/2017 S.C. CONCEPT GARDEN S.R.L. ARTA GRĂDINILOR NATURA ŞI
ARTA ÎMPREUNĂ

12 M 2017 07459 20/11/2017 ASOCIATIA ELITE ART CLUB
UNESCO

PHILARMONIA BUCHAREST
The Music Masters' Orchestra

13 M 2017 07460 20/11/2017 S.C. SUCCES DEZVOLTARE
1991 S.R.L.

Asociatia Club Sportiv Viitorul
Pandurii Targu Jiu

14 M 2017 07461 20/11/2017 SC ENIT DOWNSTREAM SRL BERARIA SECIU

15 M 2017 07462 20/11/2017 DRAGOŞ ANTOCHI FORMA BY ANTOCHI DRAGOŞ

16 M 2017 07463 20/11/2017 SC AS METAL COM SRL AS METAL

17 M 2017 07464 20/11/2017 GOLDEN COFFEE SRL VIP LOUNGE

18 M 2017 07465 20/11/2017 SC DFS DELTA FORCE SRL DFS DELTA FORCE

19 M 2017 07466 20/11/2017 MARCELUS ANTON
NAOMI ANTON

MARC ANTON LUXURY

20 M 2017 07467 20/11/2017 SC FILDAS TRADING SRL naturalis inteligenţa naturii

21 M 2017 07468 20/11/2017 ALI IHSAN ERDEM HOLBAN

22 M 2017 07469 20/11/2017 ASCENDIS CONSULTING
S.R.L.

BIG Picture
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 07470 20/11/2017 TERAPIA S.A. ARTRIFLEX

24 M 2017 07471 20/11/2017 ANTIBIOTICE SA a+ Livada de la şcoală

25 M 2017 07472 20/11/2017 IOAN FARCAS F JONNY FAR

26 M 2017 07473 20/11/2017 CRISTIAN LUCIAN
DAMASCHIN

Cristi Mega

27 M 2017 07474 20/11/2017 UNIVERSITATEA POPULARA
IOAN I.DALLES

DALLES

28 M 2017 07476 20/11/2017 SC CASER CREATIVE
CORNER SRL

CREATIVE CORNER Better
never stops!

29 M 2017 07477 20/11/2017 ALI MOHAMMAD RAHEB UB UNIQUE OR BIJOUX

30 M 2017 07478 20/11/2017 PROICEA MIHAELA VENORIA
RADU-ŞTEFAN TĂNASE

Bio Marketplace The future of
online healthcare

31 M 2017 07479 20/11/2017 INNOVATIVE MEDIA
PRODUCTION SRL

BEACONIT PROXIMITY
MARKETING

32 M 2017 07480 20/11/2017 Stere Calagi Solange Ballroom Din dorința
evenimentelor perfecte

33 M 2017 07481 20/11/2017 Claudiu Ene ENE CLAUDIU

34 M 2017 07482 20/11/2017 Claudiu Ene NOTAR ENE CLAUDIU

35 M 2017 07483 20/11/2017 Claudiu Ene NOTAR PUBLIC ENE CLAUDIU

36 M 2017 07484 20/11/2017 S.C. PRODALCOM S.A. LAPON

37 M 2017 07485 20/11/2017 Constantin Carcu LOTERIA DONATORILOR

38 M 2017 07486 20/11/2017 CONSTANTIN CARCU DONEAZA SI CASTIGI

39 M 2017 07487 20/11/2017 CONSTANTIN CARCU IMPREUNA SCHIMBAM
DESTINE

40 M 2017 07488 20/11/2017 CONSTANTIN CARCU TOMBOLA DONATORILOR

41 M 2017 07489 20/11/2017 CONSTANTIN CARCU SALVEAZA DESTINE
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(210) M 2017 07336
(151) 20/11/2017
(732) LS INTEH SRL, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020337, ROMANIA

(540)
ORDIMEDICUS

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare.
17. Materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante.

───────

(210) M 2017 07402
(151) 20/11/2017
(732) UNIVERSITATEA TEHNICA

"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI,
BD. PROF. DR. DOC. DIMITRIE
MANGERON NR. 67, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700050, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA
TEHNICA "GHEORGHE

ASACHI" 1813 IAŞI

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 02.01.17;
05.03.17; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287C), alb

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

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

───────

(210) M 2017 07403
(151) 20/11/2017
(732) UNIVERSITATEA TEHNICA

"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI,
BD. PROF. DR. DOC. DIMITRIE
MANGERON NR. 67, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700050, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA
TEHNICA "GHEORGHE

ASACHI" 1813 IAŞI

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 02.01.17;
05.03.17; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287C), alb

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

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

───────
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(210) M 2017 07404
(151) 20/11/2017
(732) UNIVERSITATEA TEHNICA

"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI,
BD. PROF. DR. DOC. DIMITRIE
MANGERON NR. 67, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700050, ROMANIA

(540)
TUIASI

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

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

───────

(210) M 2017 07451
(151) 18/11/2017
(732) THREE POINT MEDIA S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI NR. 17-21,
PARTER, COMPLEX CITADELA
RESIDENCE, BL. I, AP. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

eventador

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.12; 24.17.08

(591) Culori revendicate:violet închis-HEX
#4f006a, roz-HEX #e9009c

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

9. Aplicaţii software (programe), aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale prin
internet, aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing, aplicaţie software pentru
telefoane mobile (programe).
35. Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea şi
organizarea afacerilor, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, intermediere de
contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru
terţi pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distributie de produse în scopuri
publicitare, promovarea vânzărilor (pentru terţi),
închiriere de material publicitar, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea de
contracte (pentru terţi), publicitate, în special
dezvoltare strategică şi planificarea campaniilor,
proiecte şi evenimente, şi anume planificarea
şi supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale pe internet,
în alte reţele de date, în servicii online,
precum şi prin tehnici multimedia, organizare
şi realizare de prezentări multimedia în
scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi în format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunţuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
reţele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
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cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate online, servicii de
comenzi online, închiriere de spaţiu publicitar
online, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii online de prelucrare date, promovare,
publicitate, şi marketing pentru pagini web
online, promovare online de reţele infomatizate
şi pagini web, publicitate la produse şi
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcţie de căutare, furnizare
de infomaţii comerciale din baza de date
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, servicii de infomaţii comeciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul fişierelor
computerizate, publicarea textelor publicitare,
publicitate, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de materiale publicitare, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
închirierea spaţiilor publicitare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, servicii online de prelucrare a datelor,
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice.
38. Furnizarea accesului la informaţii memorate
în baze de date, inclusiv pe internet, şi
prin internet şi în special şi prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet,
punerea la dispoziţie a unui portal online,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, în special furnizare
de acces la aplicaţii, transmisie electronică
de date, software de calculator, precum şi
conţinuturi audio, video sau multimedia către
terminale mobile prin reţele de comunicaţii
locale sau globale, furnizarea şi închirierea
timpilor de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru mesaje
şi buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la

publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
servicii de forumuri de discuţii pe internet,
mesaje electronice.
41. Publicare electronică, publicare multimedia,
publicare de broşuri, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de afişe,
publicare de cataloage, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
publicare de publicaţii electronice, pregătirea
de texte pentru publicare, servicii de publicare
online, publicarea de material multimedia online,
servicii de publicare de text electronic, servicii de
publicare, cu excepţia tipăririi.
42. Consultarea, evaluarea şi cercetarea în
domeniul dezvoltării software-lui de calculator
şi folosirea de aplicaţii software şi a datelor,
şi găzduirea aplicaţiilor software de calculator
şi a datelor pentru alţii, servicii de consultanţă
în software de telecomunicaţii de calculator
raportate la software de telecomunicaţii pentru
calculator folosite pentru a facilita interfeţele
dintre software şi hardware de calculator folosite
în dispozitivele de comunicaţii fără fir şi/sau
calculatoare, sau împreună cu reţele mixte
folosind dispozitive/calculatoare de comunicaţii
cu fir şi fără fir, stocare de date online, găzduire
de spaţii web online pentru terţi, pentru partajare
de conţinut online, găzduire de conţinut digital,
şi anume jurnale şi bloguri online, servicii de
administrare de site uri web şi hosting online
pentru terţi, crearea de pagini web stocate
electronic pentru servicii online şi pe internet,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie propriile
sale conţinuturi şi imagini online.

───────

(210) M 2017 07452
(151) 20/11/2017
(732) IONUT-MARIAN IACOB, STR.

PODUL GIURGIULUI NR. 8, BL.
10, ET. 7, AP. 31, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050361, ROMANIA

(540)
Detail Protekt

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

37. Servicii de montaj folii auto, servicii de
montaj folii geamuri clădiri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/11/2017-20/11/2017

(210) M 2017 07453
(151) 20/11/2017
(732) ZOLTAN BOKOR-TOTH, STR.

SALCÂMILOR NR. 60, JUDEŢUL
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520052, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, CV,
ROMANIA

(540)

civil hang

(531) Clasificare Viena: 16.01.04; 16.01.25;
27.05.01; 27.05.02

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
articole de papetărie şi articole de birou, cu
excepţia mobilei, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, material didactic şi
de instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07454
(151) 20/11/2017
(732) GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 21, BL. U1, SC. A, AP. 15, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI, ROMANIA
RUXANDRA DOBÎNDĂ, STR.
ODOBEŞTI NR. 17, BL. V16, SC.
A, AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

UNDA unu

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, vişiniu
(511) Produse și/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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2017 07455
(151) 20/11/2017
(732) SUNKIST GROWERS, INC.,, 27770

N. ENTERTAINMENT DRIVE,
FOURTH FLOOR, VALENCIA,
CALIFORNIA, 91355, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC B, ET.2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588

(540)
SUNKIST

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

29. Sucuri de fructe şi legume (nefolosite
ca băuturi), fructe şi legume conservate, în
conserve, uscate şi fierte, preparate, gustări
de fructe deshidratate, nuci prelucrate, seminţe
prelucrate, extracte de fructe şi legume, stafide,
amestec de de legume şi fructe (trail mix),
gemuri, marmelade, conserve de fructe şi
legume, jeleuri, pectină şi preparate care conţin
pectină pentru alimente, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Ceai, băuturi pe bază de ceai, amestec
praf pentru ceai rece, cafea, băuturi pe
bază de cafea, cacao, prafuri de ciocolată,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de ciocolată, arome (altele decât uleiurile
esenţiale), produse de cofetărie nemedicinale şi
umpluturi pentru acestea produse de patiserie),
ciocolată, gheaţă, îngheţate, sorbet, şerbet,
îngheţată pe bază de apă şi dulciuri congelate,
bomboane, bomboane mentolate, gumă de
mestecat, amestecuri uscate pentru fabricarea
brioşelor, brioşe, biscuiţi, amestecuri de brioşe
cu aromă de fructe, amestecuri pentru produse
de panificaţie, prăjituri, glazuri, amestecuri de
glazuri, produse de patiserie, umpluturi pentru
produse de patiserie, făină, cereale şi preparate
din cereale, toate pentru alimente, gustări sub
formă de bare/batoane pentru micul dejun,
gustări şi alimente sub formă de bare/batoane pe
bază de cereale, gustări şi alimente sub formă
de bare/batoane pe baza de seminţe, gustări şi
alimente sub formă de bare/batoane cu granola,
condimente, oţet, sosuri, mirodenii, marinate,
siropuri alimentare.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, nuci
neprelucrate.

───────

(210) M 2017 07457
(151) 20/11/2017
(732) IOAN FLORIN ZETEA , SAT VIILE

APEI, NR. 5D, JUD. MARAMUREŞ,
ORAŞ SEINI, 435402, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3,
MARAMUREȘ., BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

DISTILERIILE RACSA
EST.1991 HORINCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 25.01.10

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2017 07458
(151) 20/11/2017
(732) S.C. CONCEPT GARDEN S.R.L.,

STR. DRUMUL GHINDARI NR.
58G-58H, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
ARTA GRĂDINILOR NATURA

ŞI ARTA ÎMPREUNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07459
(151) 20/11/2017
(732) ASOCIATIA ELITE ART CLUB

UNESCO, VALEA CASCADELOR
NR. 4, BL. A4, SC. 1, ET. 6, AP.
18, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

PHILARMONIA BUCHAREST
The Music Masters' Orchestra

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.01.01;
27.01.02; 24.17.08; 26.01.05; 26.01.06

(591) Culori revendicate:bleumarin, mov, alb,
negru

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

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

───────

(210) M 2017 07460
(151) 20/11/2017
(732) S.C. SUCCES DEZVOLTARE 1991

S.R.L., ROMANIA, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Asociatia Club Sportiv

Viitorul Pandurii Targu Jiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07461
(151) 20/11/2017
(732) SC ENIT DOWNSTREAM SRL,

STR. GLORIEI NR. 29, JUDEŢUL
PRAHOVA, BOLDEŞTI-SCĂENI,
ROMANIA

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

(540)
BERARIA SECIU

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

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

───────

(210) M 2017 07462
(151) 20/11/2017
(732) DRAGOŞ ANTOCHI, ALEEA

MIMOZEI NR. 7, BL. 81, SC. B,
AP. 6, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FORMA BY
ANTOCHI DRAGOŞ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate acestea cu
privire la serviciile din clasa 44.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2017 07463
(151) 20/11/2017
(732) SC AS METAL COM SRL, ALEEA

POSTĂVARULUI NR 11, BL. E5,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

AS METAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben,
portocaliu, roşu

(511) Produse și/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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (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).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07464
(151) 20/11/2017
(732) GOLDEN COFFEE SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 110,
ET. 2, JUD. ILFOV, CIOLPANI,
077050, ROMANIA

(540)

VIP LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 17.02.01; 17.02.02

(591) Culori revendicate:negru, galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────
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(210) M 2017 07465
(151) 20/11/2017
(732) SC DFS DELTA FORCE SRL,

STR. ARH. IONESCU GRIGORE
NR. 63, BL. T73, SC. B, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DFS DELTA FORCE

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.02;
03.01.16; 03.07.01; 03.07.16; 01.11.08;
09.01.10; 24.01.09; 27.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 07466
(151) 20/11/2017
(732) MARCELUS ANTON, STR.

ARDEALULUI NR. 36, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
NAOMI ANTON, STR.
ARDEALULUI NR. 36, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MARC ANTON LUXURY

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.11;
25.01.13; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
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 07467
(151) 20/11/2017
(732) SC FILDAS TRADING SRL ,

STR. BANAT NR. 2, JUD. ARGES,
PITESTI, AG, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa naturii

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
05.05.21; 27.03.01; 27.05.07; 27.05.11;
27.05.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, pastă de dinţi.

───────
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(210) M 2017 07468
(151) 20/11/2017
(732) ALI IHSAN ERDEM, STR.

DRISTORULUI NR. 91-95, AP.
702, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HOLBAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2017 07469
(151) 20/11/2017
(732) ASCENDIS CONSULTING S.R.L.,

STR. ION IONESCU DE LA
BRAD, NR. 2B, COMPLEXUL
DE BIROURI ''GABRIELLE
CENTER'', TRONSON 1, CAMERA
2, SECTOR.1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BIG Picture

(531) Clasificare Viena: 20.01.05; 20.01.15;
27.05.01; 29.01.12; 07.03.02

(591) Culori revendicate:roşu închis (pantone
193C)

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

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

───────

(210) M 2017 07470
(151) 20/11/2017
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)
ARTRIFLEX

(511) Produse și/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
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pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07471
(151) 20/11/2017
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, IAŞI, 707410,
ROMANIA

(540)

a+ Livada de la şcoală

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 05.01.16; 05.01.08; 24.13.24;
24.13.14; 24.15.07

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, maro

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07472
(151) 20/11/2017
(732) IOAN FARCAS, STR. AVRAM

IANCU NR. 264, SAT FLOREŞTI,
JUDEŢ CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

F JONNY FAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.08; 27.05.22; 27.05.19

(511) Produse și/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.

───────

(210) M 2017 07473
(151) 20/11/2017
(732) CRISTIAN LUCIAN DAMASCHIN,

STR. NICOLAE FILIMON NR. 30,
BL. 17, SC. 1, ET. 4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Cristi Mega

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

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

───────
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(210) M 2017 07474
(151) 20/11/2017
(732) UNIVERSITATEA POPULARA

IOAN I.DALLES, BD-UL NICOLAE
BALCESCU NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010052, ROMANIA

(540)

DALLES

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
26.01.18; 26.01.16; 07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07476
(151) 20/11/2017
(732) SC CASER CREATIVE CORNER

SRL, CALEA BUCUREŞTI NR.
22, BLOC S4, SC. E, AP. 27, JUD.
BRAŞOV, MUNICIPIUL BRAŞOV,
ROMANIA

(540)

CREATIVE CORNER
Better never stops!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
20.01.03

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

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

───────

(210) M 2017 07477
(151) 20/11/2017
(732) ALI MOHAMMAD RAHEB, STR.

AŞEXANDRU IOAN CUZA , BL.
M18D, AP. 30, JUD. DOLJ, MUN.
CRAIOVA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, B, ROMANIA

(540)

UB UNIQUE OR BIJOUX

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, metale preţioase şi aliajele
acestora, ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse de giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase şi semipreţioase, metale preţioase şi
aliaje ale acestora, produse de ceasornicărie
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
servicii de vânzare cu ridicata de produse
de giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, metale preţioase şi aliaje
ale acestora, produse de ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de comerţ on-line cu produse de giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, metale
preţioase şi aliaje ale acestora, produse de
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ceasornicarie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

───────

(210) M 2017 07478
(151) 20/11/2017
(732) PROICEA MIHAELA VENORIA,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 128J, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
RADU-ŞTEFAN TĂNASE, STR. FS
NR. 129, COM. VALEA IAŞULUI,
JUD. ARGEŞ, SAT. MUSTĂŢEŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Bio Marketplace The
future of online healthcare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.09.14; 03.11.01; 03.11.09

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 07479
(151) 20/11/2017
(732) INNOVATIVE MEDIA

PRODUCTION SRL, STR.
REZERVELOR NR. 39 BIS,
COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV,
SAT. ROŞU, ROMANIA

(540)

BEACONIT PROXIMITY
MARKETING

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.05; 26.02.07; 16.01.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (R239/
G130/B35), roşu (R191/G31/B46), gri
(R89/G90/B92), negru (R11/G7/B3)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2017 07480
(151) 20/11/2017
(732) Stere Calagi, STR. PÂNCOTA

NR. 9, BL. 12N, SC. 3, ET. 1, AP.
68, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Solange Ballroom Din dorința
evenimentelor perfecte

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02

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

41. Organizare de evenimente de ceremonie,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente cu scop cultural și educativ,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, cluburi de
noapte, organizare şi planificarea de petreceri,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri
cu scop cultural educativ, intermediere şi
supraveghere de conferinţe, convenţii, expoziţii,
seminarii şi întruniri, cu scop educativ.

───────

(210) M 2017 07481
(151) 20/11/2017
(732) Claudiu Ene, STR. WASHINGTON

NR. 40-42, BL. G, ET. 2, AP.
5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
ENE CLAUDIU

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen sau
pentru artişti, pensule, material didactic și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2017 07482
(151) 20/11/2017
(732) Claudiu Ene, STR. WASHINGTON

NR. 40-42, BL. G, ET. 2, AP.
5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
NOTAR ENE CLAUDIU

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen și
pentru artiști, pensule, material didactic și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2017 07483
(151) 20/11/2017
(732) Claudiu Ene, STR. WASHINGTON

NR. 40-42, BL. G, ET. 2, AP.
5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
NOTAR PUBLIC ENE CLAUDIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen și
pentru artiști, pensule, material didactic și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2017 07484
(151) 20/11/2017
(732) S.C. PRODALCOM S.A., STR.

PUŞKIN NR. 128, BOTOŞANI,
717475, BT, ROMANIA

(540)

LAPON

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 03.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2017 07485
(151) 20/11/2017
(732) Constantin Carcu, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LOTERIA DONATORILOR

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

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

───────

(210) M 2017 07486
(151) 20/11/2017
(732) CONSTANTIN CARCU, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DONEAZA SI CASTIGI

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

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

───────

(210) M 2017 07487
(151) 20/11/2017
(732) CONSTANTIN CARCU, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
IMPREUNA

SCHIMBAM DESTINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07488
(151) 20/11/2017
(732) CONSTANTIN CARCU, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TOMBOLA DONATORILOR

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

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

───────

(210) M 2017 07489
(151) 20/11/2017
(732) CONSTANTIN CARCU, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SALVEAZA DESTINE

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

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




