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Cereri mărci publicate în data de 28.02.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00987 21/02/2017 S.C. EDITURA VIAŢA MEDICALĂ

ROMÂNEASCĂ S.R.L.
EVMR Editura VIAŢA MEDICALĂ
ROMÂNEASCĂ

2 M 2017 01051 21/02/2017 S.C. DECO INVESTMENT S.R.L. ULEIUL BUCĂTARULUI

3 M 2017 01052 21/02/2017 S.C. SALES MOTION S.R.L. BULGA.RO FRUITS & VEGGIES
from Bulgaria with Iove

4 M 2017 01053 21/02/2017 PUCHIANU ILEANA MARIA CREATIVE LEARNING CENTER

5 M 2017 01054 21/02/2017 VOGUE ART S.R.L. vivi ART BOUTIQUE

6 M 2017 01055 21/02/2017 PUCHIANU ILEANA MARIA Alphabet House

7 M 2017 01056 21/02/2017 PÎSLARU FLORIN LUCIAN REZOLVA-TI DAUNA CITY
INSURANCE FARA DURERI DE
CAP!

8 M 2017 01057 21/02/2017 PÎSLARU FLORIN LUCIAN REZOLVA-TI DAUNA GENERALI
FARA DURERI DE CAP!

9 M 2017 01058 21/02/2017 PÎSLARU FLORIN LUCIAN REZOLVA-TI DAUNA
GROUPAMA FARA DURERI DE
CAP!

10 M 2017 01059 21/02/2017 PÎSLARU FLORIN LUCIAN REZOLVA-TI DAUNA UNIQA
FARA DURERI DE CAP!

11 M 2017 01060 21/02/2017 TEMIMOGULLARI SERVER APETITO

12 M 2017 01061 21/02/2017 PÎSLARU FLORIN LUCIAN REZOLVA-TI DAUNA OMNIASIG
FARA DURERI DE CAP!

13 M 2017 01062 21/02/2017 PÎSLARU FLORIN LUCIAN REZOLVA-TI DAUNA ALLIANZ
TIRIAC FARA DURERI DE CAP!

14 M 2017 01063 21/02/2017
PÎSLARU FLORIN LUCIAN

REZOLVA-TI DAUNA EUROINS
FARA DURERI DE CAP!

15 M 2017 01064 21/02/2017
PÎSLARU FLORIN LUCIAN

REZOLVA-TI DAUNA ASIROM
FARA DURERI DE CAP!
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16 M 2017 01066 21/02/2017 ION SANDU MANDALOO

17 M 2017 01067 21/02/2017 S.C. SV OLTENIA CONSULT
S.R.L.

SV OLTENIA CONSULT
MANAGEMENT & MORE
WWW.IDFIRME.RO

18 M 2017 01068 21/02/2017 S.C. I SECURITEC PROTECTION
ASSETS S.R.L.

I SECURITEC PROTECTION
ASSETS

19 M 2017 01069 21/02/2017 S.C. EUROTRUST TRADING
S.R.L.

EUROTRUST TRADING

20 M 2017 01070 21/02/2017 DEUTSCHE TELEKOM AG Telekom Sport

21 M 2017 01071 21/02/2017 DEUTSCHE TELEKOM AG Telekom Arena

22 M 2017 01072 21/02/2017 ASOCIAŢIA CHILDREN
FOREVER

CÂNTEC DE STEA

23 M 2017 01073 21/02/2017 S.C. TERAPIA S.A. FARINGO

24 M 2017 01074 21/02/2017 S.C. TERAPIA S.A. FaringoSpray

25 M 2017 01075 21/02/2017 S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Roca inspirat de natură

26 M 2017 01076 21/02/2017 AMBROSIE DĂNUŢ GABRIEL AMBROZIA

27 M 2017 01077 21/02/2017 S.C. CORTEZ FORCE S.R.L. CORTEZ GUARD PAZA SI
PROTECTIE

28 M 2017 01078 21/02/2017 S.C. PLANT FESTIN S.R.L. PLANT FESTIN Preţuri fără chin

29 M 2017 01079 21/02/2017 S.C. AGIL S.R.L. AGIL fără E-uri

30 M 2017 01080 21/02/2017 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

DIAMOND FRESH AIR

31 M 2017 01081 21/02/2017 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

DIAMOND EURO AIR

32 M 2017 01082 21/02/2017 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

MAGIC DIAMOND AIR

33 M 2017 01083 21/02/2017 S.C. INTELSECO SERVICES
S.R.L.

IntelSeCo
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34 M 2017 01084 21/02/2017 S.C. AGIL S.R.L. fara E-uri

35 M 2017 01085 21/02/2017 S.C. LONDON VIP ESCORT
S.R.L.

BLACK ANGELS LONDON VIP
ESCORT SINCE 1979

36 M 2017 01086 21/02/2017 STEFĂNESCU ALEXANDRU
MARIAN

Papionaş

37 M 2017 01087 21/02/2017 ASOCIATIA MEDICILOR DIN
RADAUTI

Jurnalul Medical de Bucovina

38 M 2017 01088 21/02/2017 S.C. OFFICIAL PROTECTION
S.R.L.

OFFICIAL PROTECTION

39 M 2017 01089 21/02/2017 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

HEINNER

40 M 2017 01090 21/02/2017 RAMÓN GUIRAL BROTO CAFÉ DEL MAR

41 M 2017 01091 21/02/2017 EOSTAR TOUR S.R.L. Sublimia

42 M 2017 01092 21/02/2017 CORNER MEDICAL CENTER
S.R.L.

ORTOKINETIC

43 M 2017 01093 21/02/2017 EOSTAR TOUR S.R.L. EOSTAR

44 M 2017 01094 21/02/2017 S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. HOLCIM DURADITIV

45 M 2017 01095 21/02/2017 Color Tshirts S.R.L. ColorEscu

46 M 2017 01096 21/02/2017 AGENTIA DE PROTECTIE SI
PAZA STREET EAGLE S.R.L.

AGENTIA DE PROTECTIE SI
PAZA STREET EAGLE

47 M 2017 01097 21/02/2017 FILIPACHE ANDREI GABRIEL MASTERCARE

48 M 2017 01098 21/02/2017 FILIPACHE ANDREI GABRIEL MASTERLAB

49 M 2017 01099 21/02/2017 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. IZVORUL MAGIC APĂ DE
IZVOR plată

50 M 2017 01100 21/02/2017 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. IZVORUL din POIANĂ APĂ DE
IZVOR plată

51 M 2017 01101 21/02/2017 ANTEVO S.R.L. ANTEVO
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52 M 2017 01102 21/02/2017 SOUTH BEACH BEVERAGE
COMPANY, Inc.

ARTO LIFE WTR

53 M 2017 01103 21/02/2017 DISTRI FRESH INTERNATIONAL
S.R.L.

DELICATEZZURI

54 M 2017 01104 21/02/2017 S.C. CLEANBOX S.R.L. Doctor Donut

55 M 2017 01105 21/02/2017 S.C. SYMPAS ADVERTISING
S.R.L.

SYMPAS
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(210) M 2017 00987
(151) 21/02/2017
(732) S . C .  E D I T U R A  V I AŢA

MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ
S.R.L., Calea Victorie, nr. 21-23,et. 5,
cam. 50, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EVMR Editura VIAŢA MEDICALĂ
ROMÂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01059
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA UNIQA FARA
DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01079
(151) 21/02/2017
(732) S.C. AGIL S.R.L., Calea Torontalului,

DN 6 km 564 + 600 STG, judeţul
Timiş ,  300633, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir Leontina
Banciu nr. 6, ap. 110, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

                      AGIL fără E-uri

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:010316; 050320;
240309; 250110; 250702; 260418;
270501; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01060
(151) 21/02/2017
(732) TEMIMOGULLARI SERVER, Str.

Cornăţel nr. 5, bl. 7, sc. A, ap. 4,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

APETITO

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01061
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA OMNIASIG
FARA DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01080
(151) 21/02/2017
(732) G U N A Y D I N  G E O R G I A N A

RALUCA, Prel. Ghencea nr. 46C,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIAMOND FRESH AIR

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

3 Spray de mobilă,silicon auto, beţisoare de
urechi, dischete demachiante, uleiuri esenţiale,
produse pentru toaletă, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate şi tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice, lac
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, cosmetice, deodorant de uz
personal, spumă de păr, fixativ de păr, spumă
de ras, produse de curăţat, săpunuri şi geluri,
parfumerie, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, trusă pentru cosmetice; spray
(odorizant) camera; rezervă aparat cameră.
21 Aplicatoare cosmetice, cosmetice
(ustensile), perii cosmetice, spatule cosmetice,
recipiente pentru cosmetice.
35 Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasa 03, 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare, depozitare, distribuirea
de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01062
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA ALLIANZ
TIRIAC FARA DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01081
(151) 21/02/2017
(732) G U N A Y D I N  G E O R G I A N A

RALUCA, Prel. Ghencea nr. 46C,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIAMOND EURO AIR

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

3 Spray de mobilă, silicon auto, beţisoare de
urechi, dischete demachiante, uleiuri esenţiale,
produse pentru toaletă, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate şi tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice, lac
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, cosmetice, deodorant de uz
personal, spumă de păr, fixativ de păr, spumă
de ras, produse de curăţat, săpunuri şi geluri,
parfumerie, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, trusă pentru cosmetice; spray
(odorizant) pentru cameră; rezervă (odorizant)
pentru aparat cameră.
21 Aplicatoare cosmetice, cosmetice
(ustensile), perii cosmetice, spatule cosmetice,
recipiente pentru cosmetice.
35 Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasa 03, 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport, ambalare,  depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01063
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA EUROINS FARA
DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01082
(151) 21/02/2017
(732) G U N A Y D I N  G E O R G I A N A

RALUCA, Prel. Ghencea nr. 46C,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC DIAMOND AIR

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

3 Spray de mobilă,silicon auto, beţisoare de
urechi, dischete demachiante, uleiuri esenţiale,
produse pentru toaletă, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate şi tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice, lac
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, cosmetice, deodorant de uz
personal, spumă de păr, fixativ de păr, spumă
de ras, produse de curăţat, săpunuri şi geluri,
parfumerie, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, trusă pentru cosmetice; spray
(odorizant) camera; rezervă aparat cameră.
21 Aplicatoare cosmetice, cosmetice
(ustensile), perii cosmetice, spatule cosmetice,
recipiente pentru cosmetice.
35 Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasa 03, 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare, depozitare, distribuirea
de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01064
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33C, Sat Roşu, jud.
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA ASIROM FARA
DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01083
(151) 21/02/2017
(732) S.C. INTELSECO SERVICES

S.R.L., B-dul Pipera, nr. 1/VII, et. 6,
birou nr. 2, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

IntelSeCo

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:260509; 270501;
270507; 290112;  

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

35 Servicii de audit (auditare) de securitate a
sistemelor informatice şi comuncaţii.
42 Servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei (IT); consultanţă şi
evaluare privind determinarea câmpurilor de
radiaţii electromagnetice.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; consultanţă în materie
de securitate a persoanelor şi a ambientului;
servicii de supraveghere a persoanelor;
evaluarea  riscurilor în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01051
(151) 21/02/2017
(732) S.C. DECO INVESTMENT S.R.L.,

Calea Moineşti nr. 16, Comuna
Mărgineni, judeţul Bacău, , LUNCANI
ROMANIA 

(540)

ULEIUL BUCĂTARULUI

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

29 Ulei de floarea-soarelui comestibil.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01052
(151) 21/02/2017
(732) S.C. SALES MOTION S.R.L., Bd.

Unirii nr. 23, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 16,
sector 4, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, et. 3, ap.5, sector
2 BUCUREŞTI

(540)

BULGA.RO FRUITS & VEGGIES from
Bulgaria with Iove

(531) Clasificare Viena:020901; 050313;
050315; 240309; 270112; 270501;
270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01053
(151) 21/02/2017
(732) PUCHIANU ILEANA MARIA, Str.

Sfântu Pantelimon nr. 11, judeţul Ilfov,
, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

CREATIVE LEARNING CENTER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01054
(151) 21/02/2017
(732) VOGUE ART S.R.L., Str. Arh.

Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. B,
et. 4, ap. 42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

vivi ART BOUTIQUE

531) Clasificare Viena:030710; 030711;
240902; 240907; 250110; 270501;  

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

14 Bijuterii fantezie, bijuterii, bijuterii de
damă, bijuterii inclusiv imitaţii de bijuterii şi
bijuterii din plastic; bijuterii fantezie imitaţii,
bijuterii pentru copii.
24 Ornamente murale (textile); textile pentru
perete; decoraţiuni pentru pereţi din materiale
textile; huse acoperitoare realizate din
materiale textile pentru mobilier; huse textile
pentru mobilier (largi); draperii textile;
materiale textile pentru perdele; perdele din
materiale textile; draperii din materiale textile
gata confecţionate.
25 Îmbrăcăminte; articole de îmbrăcăminte;
îmbrăcăminte pentru femei; încălţăminte
pentru bărbaţi; încălţăminte pentru bărbaţi şi
femei; articole de încălţăminte; articole de
îmbrăcăminte pentru copii; articole pentru
acoperirea capului; curele (accesorii
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vestimentare); accesorii pentru păr (voaluri);
accesorii metalice pentru încălţăminte.
35 Publicitate; publicitate oniine; servicii de
comenzi online; promovarea afacerii
(publicitate); publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; furnizare de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile; servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte; servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesoriipentru îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte; servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte; servicii de comerţ cu amănuntul
prin comenzi poştale de accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poştă pentru articole
de îmbrăcăminte; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte; servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălţăminte; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte; servicii de publicitate pentru
bijuterii; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii; servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii; administrarea magazinelor;
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul; prezentare de produse;
prezentare de bunuri şi servicii; prezentare de
produse în scop publicitar; prezentare de
produse în scopuri promoţionale; prezentare de
p roduse  ş i  s e rv ic i i  ( î n  scopur i
promoţionale/publicitare); prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare

pentru vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01055
(151) 21/02/2017
(732) PUCHIANU ILEANA MARIA, Str.

Sfântu Pantelimon nr. 11, judeţul Ilfov,
, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

Alphabet House

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:020501; 020502;
020503; 070124; 270501; 270508;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01056
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA CITY
INSURANCE FARA DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01057
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA GENERALI
FARA DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01066
(151) 21/02/2017
(732) ION SANDU, Str. Moldoveni nr. 8, bl.

55, sc. 8, et. 2, ap. 95, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. IRARDI CONSULTING S.R.L.,
Str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B, sc. B, et. 9,
ap. 80, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

MANDALOO

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

43 Restaurante; servicii de cazare temporară
(solicităm protecţie pentru toate serviciile
incluse în această clasăconform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01058
(151) 21/02/2017
(732) PÎSLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Weiner Palada nr. 33 C, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

REZOLVA-TI DAUNA GROUPAMA
FARA DURERI DE CAP!

(511) Produse şi/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 01067
(151) 21/02/2017
(732) S.C. SV OLTENIA CONSULT

S.R.L., Str. Trandafirului nr. 12, jud.
Dolj, , COMUNA PIELEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SV OLTENIA CONSULT
M A N A G E M E N T  &  M O R E
WWW.IDFIRME.RO

(591) Culori revendicate:alb, gri, crem, maro

(531) Clasificare Viena:090110; 270501;
270502; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01084
(151) 21/02/2017
(732) S.C. AGIL S.R.L. ,  Calea

Torontalului, DN 6 km 564 + 600
STG, judeţul Timiş, 300633,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, ap. 110, Jud.
Timiş TIMIŞOARA

(540)

fara E-uri
(591) Culori revendicate:verde, albastru,

portocaliu, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:010316; 050320;
240309; 250721; 270110; 270501;
290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01085
(151) 21/02/2017
(732) S.C. LONDON VIP ESCORT S.R.L.,

B-dul I. C. Brătianu, nr. 104, bl. SR 1B,
sc. A, et. P, ap. 1, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

BLACK ANGELS LONDON VIP
ESCORT SINCE 1979

(531) Clasificare Viena:020123; 040103;
090110; 240113; 270501;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01068
(151) 21/02/2017
(732) S.C. I SECURITEC PROTECTION

ASSETS S.R.L., Str. Redutei nr. 4,
jud. Ilfov, , BRAGADIRU ROMANIA

(540)

I SECURITEC PROTECTION ASSETS

(531) Clasificare Viena:240115; 261102;
261107; 270501;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01086
(151) 21/02/2017
(732) STEFĂNESCU ALEXANDRU

MARIAN, Str. Logofăt Tăutu nr. 31,
Jud. Iaşi, , HARLAU ROMANIA 

(540)

Papionaş

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

25 Papioane; gulere; gulere detaşabile; eşarfe;
eşarfe pentru gât; eşarfe pentru bărbaţi; eşarfe
pentru cap; eşarfe de mătase; eşarfe pentru gât
(fulare); eşarfe (articole de îmbrăcăminte);
cravate; cravate de mătase; baticuri; baticuri de
purtat la gât; baticuri de pus pe cap; manşete
(îmbrăcăminte); bentiţe de gât (părţi de articole
de îmbrăcăminte); şaluri şi eşarfe; eşarfe de pus
pe cap.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01069
(151) 21/02/2017
(732) S.C. EUROTRUST TRADING

S.R.L., Str. Straja nr. 13, Judeţul
Hunedoara, , LUPENI ROMANIA 

(540)

EUROTRUST TRADING

(531) Clasificare Viena:010102; 240115;
240117; 270501;  

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

45 Servicii juridiceş; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01087
(151) 21/02/2017
(732) ASOCIATIA MEDICILOR DIN

RADAUTI, Str. Mărăşeşti, nr. 28, ap.
3, Jud. Suceava, , RĂDĂUŢI
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sect.3. BUCURESTI

(540)

Jurnalul Medical de Bucovina

(531) Clasificare Viena:250119; 270501;
270512;  

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

41 Publicare de texte medicale; publicare de
publicaţii medicale; publicare de cărţi şi
periodice electronice online; publicare online
de ziare electronice; publicarea de materiale
multimedia online; publicare de reviste
electronice; publicare multimedia a revistelor;
publicare de reviste pe internet; publicare de
cărţi şi reviste; publicare de reviste cu
informaţii ştiinţifice; publicare de cărţi, reviste,
almanahuri şi jurnale; publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare; publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice; publicare de reviste
în format electronic pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01088
(151) 21/02/2017
(732) S.C. OFFICIAL PROTECTION

S.R.L., Str. Prepelicarului nr. 25,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OFFICIAL PROTECTION

(531) Clasificare Viena:010108; 010117;
030108; 030116; 240109; 260118;
270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01089
(151) 21/02/2017
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

HEINNER

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

8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie,
porţelan şi ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de
pat; perdele din materiale textile sau plastice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01090
(151) 21/02/2017
(732) RAMÓN GUIRAL BROTO, Sta.

Clara Golf. Manzana 2.13 Casa núm.6
Marbella, 29603, Málaga SPANIA 

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

CAFÉ DEL MAR

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

41 Organizarea şi prezentarea de spectacole
(divertisment); producţie de spectacole;
rezervare de locuri pentru spectacole; servicii
de divertisment; servicii de discotecă şi club
de noapte, organizarea de evenimente
muzicale, servicii de concert; servicii de
planificare a petrecerilor (divertisment).
43 Servicii de restaurant, bar, servicii de
cafenele, braserii, catering, servicii hoteliere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01070
(151) 21/02/2017
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113,
BONN GERMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
Telekom Sport

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului, imaginii sau a datelor;
suporturi magnetice de înregistrare; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; CD-uri, DVD-uri şi alte
suporturi de date digitale; software pentru
computere; date înregistrate electronic
(descărcabile; publicaţii electronice
(descărcabile).
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri;
închirierea echipamentelor de telecomunicaţii;
informaţii despre 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, software şi baze de
date; mentenanţa software-urilor de program;
consultanţă tehnică referitoare la serviciile din
această clasă; servicii privind computerele şi

stocarea electronică de date; închirierea de
computere şi echipamente conexe acestora;
proiectare de website-uri pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01091
(151) 21/02/2017
(732) EOSTAR TOUR S.R.L., Calea

Motilor, nr. 3, bl. S1G, ap. 13, jud.
Alba, , Alba Iulia ROMANIA 

(540)

Sublimia

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

39 Transport; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01092
(151) 21/02/2017
(732) CORNER MEDICAL CENTER

S.R.L., Str. Bitolia nr. 44, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORTOKINETIC

(591) Culori revendicate:turcoaz,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:020116; 270501;
270508; 290112;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în data de 21.02.2017

20

(210) M 2017 01093
(151) 21/02/2017
(732) EOSTAR TOUR S.R.L., Calea

Motilor, nr. 3, bl. S1G, ap. 13, jud.
Alba, , Alba Iulia ROMANIA 

(540)

EOSTAR

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

39 Transport; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01094
(151) 21/02/2017
(732) S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, clădirea B,
et. 7, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HOLCIM DURADITIV

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

1 Substanţe, produse şi preparate chimice şi
elemente naturale; acceleratori de priză a
cimentului; compoziţii chimice folosite în
industria construcţiilor; aditivi folosiţi la
amestecarea cimentului; produse chimice sub
formă de aditivi pentru ciment; acceleratori
pentru întărirea betonului; compoziţii chimice
pentru întărirea cimentului; agenţi pentru

tratarea betonului; produse pentru
conservarea zidăriei şi lucrărilor cu
cărămidă (cu excepţia vopselelor şi a
uleiurilor); materiale de filtrare pentru
substanţe chimice şi non-chimice; agenţi de
impregnare pentru beton; compoziţii
chimice folosite în industria construcţiilor
civile; compoziţii chimice pentru întărirea
zidăriei de cărămidă; compoziţii chimice
pentru protejarea zidăriei de piatră;
compoziţii chimice pentru încetinirea
întăririi betonului; compoziţii chimice
pentru ranforsarea cimentului; compoziţii
pentru accelerarea timpului de priză a
betonului; compuşi de izolare împotriva
umezelii (altele decât vopsele); paste pentru
beton; produse chimice folosite la
fabricarea betonului.
19 Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice; amestecuri de
ciment; amestecuri de mortar; amestecuri
preparate de mortar uscat; amestecuri
pentru turnare refractare, nu din metal;
beton industrial folosit la lucrările de
construcţii civile; ciment; ciment pentru
elemente exterioare; betoane armate şi
nearmate; ciment şi betoane pentru drumuri
laterale şi căi de acces, platforme şi parcări,
reparaţii şi finisaje pentru zone de exterior;
ciment pentru construcţii; ciment refractar;
compuşi pentru fundaţii folosiţi în
construcţii; materiale de construcţie din
beton; materiale de fundaţie (nemetalice)
folosite în construcţii; preparate de nivelare
(ciment sau mortar); conducte rigide
nemetalice pentru construcţie, asfalt,
smoală, bitum; armături nometalice pentru
construcţii; asfalt (pentru scopuri de
construcţie); mortar cu azbest; azbociment;
piatră, rocă, argilă şi minerale; compoziţii
bituminoase.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
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promovare în legătură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi compuşii
chimici destinaţi constructiilor; servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul
materialelor de construcţii şi a produselor şi
compuşilor chimici destinaţi constructiilor;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vânzarea materialelor de construcţii şi a
produselor şi compuşilor chimici;
administraţie comercială; lucrări de birou
pentru materiale de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01095
(151) 21/02/2017
(732) Color Tshirts S.R.L., Str. Emil

Racoviţă, nr. 10A, bl.i9, sc.2, ap. 36, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ColorEscu

(531) Clasificare Viena:090109; 270501;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01096
(151) 21/02/2017
(732) AGENTIA DE PROTECTIE SI

PAZA STREET EAGLE S.R.L.,
Str. Jean Atanasiu, nr. 8, Parter,
Camera, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENTIA DE PROTECTIE SI PAZA
STREET EAGLE

(531) Clasificare Viena:030702; 030716;
261113; 270501;  

(511) Produse şi/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 01071
(151) 21/02/2017
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113,
BONN GERMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Telekom Arena

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului, imaginii sau a datelor;
suporturi magnetice de înregistrare; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi
de date digitale; software pentru computere;
date înregistrate electronic (descărcabile;
publicaţii electronice (descărcabile).
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri; închirierea
echipamentelor de telecomunicaţii; informaţii
despre 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, software şi baze de date;
mentenanţa software-urilor de program;
consultanţă tehnică referitoare la serviciile din
această clasă; servicii privind computerele şi

stocarea electronică de date; închirierea de
computere şi echipamente conexe acestora;
proiectare de website-uri pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01072
(151) 21/02/2017
(732) ASOCIAŢIA CHILDREN

FOREVER, Str. Cărturari nr. 4,
Judeţul Neamţ, 610004, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

CÂNTEC DE STEA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01073
(151) 21/02/2017
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

                         FARINGO

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01074
(151) 21/02/2017
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr. 124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FaringoSpray

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive; produse
igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afaceri lor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01075
(151) 21/02/2017
(732) S.C. FLOREA GRUP S.R.L., b-dul

Horea nr. 2, judeţul Alba, 510127,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

Roca inspirat de natură

(591) Culori revendicate:pantone 7627 C,
pantone cool gray 8 C, pantone 7739 C

  
(531) Clasificare Viena:260402; 260409;

270501; 270511; 270514; 290113;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01076
(151) 21/02/2017
(732) AMBROSIE DĂNUŢ GABRIEL,

Str. Frasinului nr. 23, Judeţ Argeş,
*, PITEŞTI ROMANIA 

(740) B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii,
bl. 212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul
Argeş PITESTI

(540)

AMBROZIA

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

39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01077
(151) 21/02/2017
(732) S.C. CORTEZ FORCE S.R.L.,

Bulevardul Bucureşti, nr. 39, jud.
Maramureş, 430012, Baia Mare
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

(540)

CORTEZ GUARD PAZA SI
PROTECTIE

(531) Clasificare Viena:010103; 030101;
030124; 270106; 270501;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi serviciilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01078
(151) 21/02/2017
(732) S.C. PLANT FESTIN S.R.L.,

Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 39, bl.
32, sc. C, parter, ap. 78, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLANT FESTIN Preţuri fără chin

(591) Culori revendicate:pantone 7725 U,
pantone 808C, pantone solid
uncoated medium purple U, pantone
814 C, pantone 144U

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050313;

050316; 270501; 290113;  

(511) Produse şi/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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
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grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01097
(151) 21/02/2017
(732) FILIPACHE ANDREI GABRIEL,

Str. Neagoe Vodă nr. 22, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MASTERCARE

(531) Clasificare Viena:200507; 260118;
270501; 270511;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din productie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping;
publ ic i ta te  on- l ine  înt r -o  re ţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01098
(151) 21/02/2017
(732) FILIPACHE ANDREI GABRIEL,

Str. Neagoe Vodă nr. 22, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MASTERLAB

(531) Clasificare Viena:191113; 260118;
270501; 270511;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din productie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01099
(151) 21/02/2017
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Pipera-Tunari nr.  2/II bis
CLĂDIREA DE BIROURI NORTH
CENTER/PIPERA II, etaj 6, jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A,
sc.4, ap.127, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

IZVORUL MAGIC APĂ DE IZVOR
plată

(591) Culori revendicate:verde, verde
închis, verde deschis, albastru,
albastru închis, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:060320; 061911;
061919; 250119; 270501; 290115;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01100
(151) 21/02/2017
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Pipera-Tunari nr. 2/II bis CLĂDIREA
D E  B I R O U R I  N O R T H
CENTER/PIPERA II, etaj 6, jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

IZVORUL din POIANĂ APĂ DE IZVOR
plată

(591) Culori revendicate:verde, verde închis,
verde deschis, albastru, albastru închis,
roşu, alb

(531) Clasificare Viena:060320; 061911;
250119; 270501; 290115;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01101
(151) 21/02/2017
(732) ANTEVO S.R.L., Str. Corvinilor nr.

4, ap. 4, jud. Satu Mare, , SATU
MARE ROMANIA 

(740) L U P S A  S I  A S O C I A T I I
S O C I E T A T E  C I V I L A
P R O F E S I O N A L A  I N
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Socului, Nr.51D, Sat Petresti,
Jud. Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

ANTEVO

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

36 Evaluare şi gestionare de bunuri
imobiliare; servicii de consiliere privind
evaluarea proprietatilor imobiliare; evaluare
de cereri de despăgubire pentru proprietăţile
imobiliare; evaluarea pierderilor financiare;
evaluarea daunelor în asigurări; evaluarea
cererilor de despăgubire; evaluare financiară
în scopul asigurării; evaluare şi gestionare
de cereri de despăgubire; organizare de
evaluare a cererilor de despăgubire;
evaluarea încărcăturilor în scopul stabilirii
de asigurări; evaluare de cereri de
despăgubire pentru proprietatea personală;
servicii de evaluare financiară în scopuri de
reasigurare; servicii financiare de evaluare,
soluţionare şi tratare a cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor;
servicii de evaluare a riscului financiar;
servicii de evaluare de cecuri; evaluare şi
analiză financiară; evaluare financiară şi
rapoarte de credit; evaluarea financiară a
costurilor energiei termice; servicii de
evaluare a riscurilor de investiţii; evaluare
financiară şi furnizare de rapoarte de credit;
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servicii de informare privind evaluarea
financiară a întreprinderii; servicii de evaluare
a creditelor; agenţii de evaluare a creditelor;
evaluarea datelor ale birourilor de credit;
întocmire de rapoarte de evaluare a creditului;
evaluare a solvabilităţii companiilor şi a
persoanelor fizice; evaluare financiară;
evaluarea activelor agricole; evaluarea
capitalului societăţii; evaluarea activelor
financiare; evaluarea portofoliilor de titluri de
valori; evaluarea proprietăţilor; evaluare de
utilaje; evaluare de tablouri; evaluare de
clădiri; evaluare de proprietăţi; evaluare de
pietre preţioase; evaluare de bunuri mobile;
evaluarea financiară a lânii; evaluare de
automobile de ocazie; evaluarea pietrelor
preţioase şi semipreţioase; evaluarea
financiară a proprietăţilor închiriate; evaluare
de mărfuri şi de încărcături; evaluarea
financiară a proprietăţilor funciare absolute;
evaluare de proprietăţi personale pentru alte
persoane; evaluarea financiară a proprietăţii
personale şi imobiliare; evaluarea financiară a
masei lemnoase pe picior; servicii de evaluare
de proprietăţi în scop fiscal; servicii de
evaluare a pieselor numismatice (aprecierea
valorii); furnizare de informaţii privind
evaluarea automobilelor de ocazie; furnizare
de informaţii privind evaluarea de pietre
preţioase; furnizare de informaţii în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare.
45 Servicii de evaluare a proprietăţii
intelectuale (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01102
(151) 21/02/2017
(732) SOUTH BEACH BEVERAGE

COMPANY, Inc., Anderson Hill
Road nr. 700, 10577, PURCHASE
S.U.A. NY

(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ARTO LIFE WTR

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

32 Apa potabilă; băuturi pe bază de apă; apă
îmbogăţită cu minerale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01103
(151) 21/02/2017
(732) D I S T R I  F R E S H

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Louis Pasteur nr. 26, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr.48, bl.D-10, ap.3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

DELICATEZZURI

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270524;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01104
(151) 21/02/2017
(732) S.C. CLEANBOX S.R.L., Str.

Fundac Boiangiu nr. 3, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

                     Doctor Donut

(591) Culori revendicate:maro, galben

(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
040502; 080115; 191325; 270501;
290112;  

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

30 Produse de patiserie proaspete; produse
de patiserie din legume şi carne; amestecuri
pentru gogoşi; amestecuri instante pentru
gogoşi; gogoşi cu gaură în mijloc.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01105
(151) 21/02/2017
(732) S.C. SYMPAS ADVERTISING

S.R.L., Str. Cireşilor nr. 43A. parter,
ap. 3, jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Bdul Carol I nr. 4, corp A, et.
107, jud. Iasi IAŞI

(540)

SYMPAS

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

16 Hârtie şi carton, produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou (cu excepţia
mobilei); adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen
ş i

pentru artişti; pensule; material didactic şi
d e
instruire; foi, folii şi pungi din material
p l a s t i c
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
c o m e r c i a l e ;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
ş i
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
l a
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜




