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Cereri Mărci publicate în 28/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06047 21/09/2017 SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Blue Air your advertising. our
way

2 M 2017 06048 21/09/2017 SC BLUE AIR - AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Blue Air web.com

3 M 2017 06049 21/09/2017 SC BLUE AIR - AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Blue Air your catering. our way

4 M 2017 06050 21/09/2017 SC BLUE AIR - AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Blue Air shop onboard. our way

5 M 2017 06051 21/09/2017 SC BLUE AIR - AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Blue Air your business. our way

6 M 2017 06052 21/09/2017 SC BLUE AIR - AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Blue Air your destination. our
way

7 M 2017 06053 21/09/2017 SC BLUE AIR AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTION SRL

Blue Air your cargo. our way

8 M 2017 06054 21/09/2017 SC BLUE AIR AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTION SRL

Blue Air

9 M 2017 06077 21/09/2017 NICULESCU JEAN BASTARD

10 M 2017 06078 21/09/2017 SC GREEN ROOFTOP
ENERGY SRL

future homes residence
REVOLUTIONARY LIVING

11 M 2017 06079 21/09/2017 HORAŢIU BUJAC WHITE RABBIT

12 M 2017 06080 21/09/2017 SC TRANS-CAR COMPANY
SRL

CABY

13 M 2017 06081 21/09/2017 MARIUS-MARIAN OPREA Select M

14 M 2017 06083 21/09/2017 SWEET COFFEE & TEA S.R.L. constantin COFFEE

15 M 2017 06084 21/09/2017 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. A Treia Republică

16 M 2017 06085 21/09/2017 SC SPOTLIGHT SRL PIPERA PLAZA

17 M 2017 06086 21/09/2017 CASA DE CULTURA A
COMUNEI BASCOV

Ansamblul Doina Bascovului

18 M 2017 06087 21/09/2017 Vasile Pachitanu GNT-Genetica, Nutritie si
Tehnologie

19 M 2017 06088 21/09/2017 COM AURAS Complex Orhideea
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2017 06089 21/09/2017 ANIRO COM SRL GPeC Gala Premiilor e-

Commerce

21 M 2017 06090 21/09/2017 Liviu Ciprian Ogarca PIZZERIA PRAZ VEGAS by
Ciprian Ogarca OLTENIA

22 M 2017 06091 21/09/2017 BMF TOTAL SERV S.R.L. BMF GRUP

23 M 2017 06092 21/09/2017 GOURMET ENTERTAIMENT
SRL

STREET FOOD THE CARNIVAL

24 M 2017 06093 21/09/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLA FUNDULEA

INCDA FUNDULEA

25 M 2017 06094 21/09/2017 APOLODOR PREMIUM S.R.L. APOLODOR TAXI Premium

26 M 2017 06095 21/09/2017 JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA JIDVEI

27 M 2017 06096 21/09/2017 CORINA DOGARU anoucka

28 M 2017 06097 21/09/2017 ADVANCED FINANCIAL
SOLUTIONS SRL

Magazinul De Credite

29 M 2017 06098 21/09/2017 SC ATELIER LKS SRL NYC' s pastrami
DELIKATESSEN

30 M 2017 06099 21/09/2017 COSANA SALON SRL INFINITEbeauty

31 M 2017 06100 21/09/2017 CALIANA CHIC SRL BON BON

32 M 2017 06101 21/09/2017 UPWARD BARBER SHOP SRL-
D

FINECVT BVCHAREST
BARBERSHOP

33 M 2017 06102 21/09/2017 NEFERU ADELINA
FLORENTINA

CARDIO BALLET WORKOUT

34 M 2017 06103 21/09/2017 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

Science of Cities. Advanced

35 M 2017 06104 21/09/2017 GRADINITA PRICHINDEL PRICHINDEL gradinita si after
school

36 M 2017 06105 21/09/2017 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

SYNERGETICS corporation

37 M 2017 06106 21/09/2017 SC ELIPTIC ADVERTISING SRL PRESA

38 M 2017 06107 21/09/2017 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

AccuPlan

39 M 2017 06108 21/09/2017 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

Citiviz

40 M 2017 06109 21/09/2017 SC FOOD TRADE COMPANY
SRL

CAMPING

41 M 2017 06110 21/09/2017 S.C. GABBRO S.R.L. Weiss&Grau
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(210) M 2017 06047
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI -
PLOIEŞTI, NR. 42-44, COMPLEX
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ETAJE 3 ŞI 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blue Air your
advertising. our way

(591) Culori revendicate:bleumarine
(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06048
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI -
PLOIEŞTI, NR. 42-44, COMPLEX
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ETAJE 3 ŞI 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blue Air web.com
(591) Culori revendicate:bleumarine

(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06049
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI -
PLOIEŞTI, NR. 42-44, COMPLEX
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ETAJE 3 ŞI 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blue Air your
catering. our way

(591) Culori revendicate:bleumarine
(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 21.03.25;
03.07.16; 03.07.17; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06050
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI -
PLOIEŞTI, NR. 42-44, COMPLEX
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ETAJE 3 ŞI 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blue Air shop
onboard. our way

(591) Culori revendicate:bleumarine
(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06051
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI -
PLOIEŞTI, NR. 42-44, COMPLEX
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ETAJE 3 ŞI 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blue Air your
business. our way

(591) Culori revendicate:bleumarine
(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06052
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR - AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI -
PLOIEŞTI, NR. 42-44, COMPLEX
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ETAJE 3 ŞI 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blue Air your
destination. our way

(591) Culori revendicate:bleumarine
(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06053
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTION SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI
42-44, COMPLEX BĂNEASA
BUSINESS AND TECHNOLOGY
PARK, CLĂDIREA A, ARIPA
1, ETAJE 3 ŞI 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Blue Air your cargo. our way
(591) Culori revendicate:bleumarine

(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06054
(151) 21/09/2017
(732) SC BLUE AIR AIRLINE

MANAGEMENT SOLUTION SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI
42-44, COMPLEX BĂNEASA
BUSINESS AND TECHNOLOGY
PARK, CLĂDIREA A, ARIPA
1, ETAJE 3 ŞI 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Blue Air
(591) Culori revendicate:bleumarine

(Pantone 072C), bleu (Pantone
298)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16;
03.07.17; 21.03.25; 27.05.01;
29.01.04

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06077
(151) 21/09/2017
(732) NICULESCU JEAN, STR.

AMIRAL HORIA MACELARIU NR.
59, ET. 7, AP. 702, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BASTARD

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
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compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06078
(151) 21/09/2017
(732) SC GREEN ROOFTOP ENERGY

SRL, STR. AMARADIA NR.
81, ET. 1, AP. 1, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

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

(540)

future homes residence
REVOLUTIONARY LIVING

(591) Culori revendicate:verde, gri

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
27.05.01; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06079
(151) 21/09/2017
(732) HORAŢIU BUJAC, STR. IAZULUI

NR. 2A, ET. 2, AP. 12, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

WHITE RABBIT
(591) Culori revendicate:negru, alb,

galben

(531) Clasificare Viena: 03.05.01;
03.05.20; 03.05.24; 27.05.24;
29.01.13

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/09/2017

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06080
(151) 21/09/2017
(732) SC TRANS-CAR COMPANY

SRL, ŞOS. PĂCURARI NR. 138
CENTRUL DE AFACERI IDEO,
PARTER, SP. S2, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700730

(540)

CABY
(591) Culori revendicate:albastru

(Pantone Process Cyan)

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
26.04.09; 26.04.18

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06081
(151) 21/09/2017
(732) MARIUS-MARIAN OPREA,

AL. PASĂREA ÎN VĂZDUH NR.
4, BL. C1.10, SC. F, ET. 1, AP.
98 SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Select M
(591) Culori revendicate:negru, gri. roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.02; 16.01.16

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06083
(151) 21/09/2017
(732) SWEET COFFEE & TEA S.R.L.,

COMUNA CIOCĂNEȘTI, ETAJ
P, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, SAT
DECINDEA, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

constantin COFFEE
(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 26.04.18

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

30. Cafea, cafea verde, cafea aromată,
cafea liofilizată, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea măcinată, amestecuri
de cafea, cafea cu lapte, băuturi din cafea,
înlocuitori de cafea, cafea cu ciocolată,
boabe de cafea, concentrate de cafea,
cafea de malţ, cafea cu gheaţă, pungi de
cafea, capsule de cafea, doze de cafea,
esente de cafea, uleiuri de cafea, extracte
de cafea, cafea gata preparată şi băuturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea de malţ
cu cafea, boabe de cafea prajite, boabe de
cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare (înlocuitori
de cafea), amestecuri de extracte de cafea
de malţ cu cafea, amestecuri de esențe de
cafea şi extracte de cafea, amestecuri de
cafea şi cicoare, amestecuri de cafea şi
malţ, umpluturi pe bază de cafea, boabe
de cafea învelite în zahăr, înlocuitori de
cafea pe bază vegetală, amestecuri de
cafea de malţ cu cacao, băuturi cu gheaţă

pe bază de cafea, orz destinat utilizării ca
înlocuitor de cafea, înlocuitor de cafea pe
bază de cicoare, filtre sub formă de pliculețe
pline cu cafea, extracte de cicoare utilizate
ca înlocuitori de cafea, extracte de cafea
utilizate ca arome pentru alimente, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru băuturi,
înlocuitori de cafea pe bază de cereale,
băuturi gazoase pe bază de cafea, cacao
sau ciocolata, cafea prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, strângerea la
un loc, în beneficiul terțlior, a produselor de
cafea sau pe bază de cafea, a inlocuitorilor
de cafea precum şi a tuturor produselor din
clasa 30 menționate mai sus (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să
le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.
40. Măcinarea cafelei, râșnirea cafelei,
prăjirea cafelei.
41. Educaţie în domeniul cafelei şi
preparării cafelei, educaţie şi instruire
în specializarea de barista, organizare
de seminarii, cursuri, expoziţii şi târguri
educative şi de instruire în domeniul
cafelei şi prepararii cafelei, organizare
de concursuri de barista, organizare de
concursuri educative şi de divertisment
domeniul prelucrării cafelei, instruire în
cultura cafelei şi în prepararea cafelei,
organizare de concursuri de frumusețe,
servicii oferite de discoteci, disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale,
cluburi de noapte, cluburi de plajă şi piscină
(divertisment).
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43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
băuturi), bufete cu autoservire, restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06084
(151) 21/09/2017
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. ,

STR. CRISTIAN POPISTEANU
NR.2-4, ETAJ 3, BIROUL NR.7,
SECTOR 1, COD 010024,
BUCURESTI, BUCURESTI,
010024, RO, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
A Treia Republică

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

38. Telecomunicaţii, transmisie radio,
transmisii de televiziune, difuzare de
programe şi emisiuni de radio, difuzare
de programe şi emisiuni de televiziune,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru servicii de teleshopping, servicii ale
agenţiilor de presă (transmitere de ştiri).
41. Producție de programe de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune,
producţie de programe de televiziune în
direct, producţie de programe televizate
de ştiri, servicii de divertisment televizat,
prezentare de reportaje, seriale şi filme
de televiziune, montaj de programe de
televiziune, producţie de programe și
emisiuni de radio, servicii de reporteri
de televiziune, producţie de filme
cinematografice, producţie de divertisment
sub formă de seriale de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,

creare de formate pentru programe de
televiziune.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06085
(151) 21/09/2017
(732) SC SPOTLIGHT SRL, STR.

CAROL KNAPPE NR. 64,
BUCUREȘTI, 011508, ROMANIA

(540)

PIPERA PLAZA
(591) Culori revendicate:vișiniu, alb,

bleu, vernil, mov, galben

(531) Clasificare Viena: 26.01.01;
26.04.12; 26.04.18; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06086
(151) 21/09/2017
(732) CASA DE CULTURA A COMUNEI

BASCOV, STR. PAISESTI DN,
NR. 127, JUDEŢUL ARGEŞ,
COMUNA BASCOV, 117045,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Doina Bascovului
(591) Culori revendicate:roz, negru,

maro, roz închis

(531) Clasificare Viena: 02.01.04;
02.01.09; 24.17.13; 24.17.10;
22.01.05; 22.01.15; 22.01.22;
29.01.14; 27.05.01; 24.07.23;
24.07.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06087
(151) 21/09/2017
(732) Vasile Pachitanu, STR. IZVOR

NR. 1, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)
GNT-Genetica,

Nutritie si Tehnologie
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate în mediul on line și off
line, conducerea și administrarea afacerilor,
lucrări de birou, strângerea la un loc în
beneficiul terților a unor produse diverse
(produse destinate fermelor de animale)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros și
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență și prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06088
(151) 21/09/2017
(732) COM AURAS, STR. VLADIMIR

MAXIMILIAN NR. 16, BUZĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

Complex Orhideea
(591) Culori revendicate:galben
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(531) Clasificare Viena: 05.03.17;
05.03.20; 24.09.01; 24.09.05;
24.09.13; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06089
(151) 21/09/2017
(732) ANIRO COM SRL, STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 1, BL. D7, SC. 1, ET. 4, AP.
11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GPeC Gala Premiilor
e-Commerce

(591) Culori revendicate:galben,
portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena: 24.15.01;
24.15.07; 24.15.13; 27.05.02;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06090
(151) 21/09/2017
(732) Liviu Ciprian Ogarca, STR.

BUZIAS NR. 16, BL. M28, SC. 1,
AP.1, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA PRAZ VEGAS by
Ciprian Ogarca OLTENIA

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, verde, auriu

(531) Clasificare Viena: 05.09.08;
25.01.10; 25.01.13; 27.03.01;
27.05.12; 29.01.15

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza
proaspătă, blaturi de pizza, blat de pizza,
condimente pentru pizza, făină pentru
pizza, amestecuri de pizza, crusta de
pizza, sosuri pentru pizza, aluat pentru
pizza, paste pentru încorporare în pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil,
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza, napolitane (alimente), orez, zahăr,
miere, sirop de melasă, sare, muștar,
mirodenii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06091
(151) 21/09/2017
(732) BMF TOTAL SERV S.R.L.,

CALEA VITAN NR. 289, ET.
1, CAMERA. 13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BMF GRUP
(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
27.05.12

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

37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06092
(151) 21/09/2017
(732) GOURMET ENTERTAIMENT

SRL, STR. CIREŞOAIA NR. 100,
CAMERA.1, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STREET FOOD
THE CARNIVAL

(591) Culori revendicate:galben, negru,
alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 25.01.19; 21.01.07;
04.05.21; 04.05.02; 02.01.23;
02.01.16; 02.01.18; 02.01.17;
09.07.25

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

35. Administrarea afacerilor comerciale
pentru restaurante şi food-truck-
uri, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, publicitate, marketing,
servicii de promovare a evenimentelor,
organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi manifestări în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizarea şi derularea de evenimente
culinare în scopuri comerciale, publicitare
şi/sau promoţionale, gestiunea afacerilor
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comerciale, administraţie comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achizitioneze cat
mai comod, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vanzarea cu amanuntul, relatii publice,
servicii de revista presei, compilarea
şi difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, furnizarea de
informaţii comerciale, scrierea şi publicarea
de texte publicitare, închiriere de spaţii şi
materiale publicitare, închiriere de standuri
de vânzare.
41. Divertisment, furnizare de informaţii
în materie de divertisment, organizarea
concursurilor de divertisment, organizarea
şi derularea de evenimente culinare
în scopuri educative, de divertisment
sau culturale, servicii de educaţie
referitoare la arta culinara, consultanţă
privind organizarea de competiţii
culinare, evenimente de degustări de
vinuri în scopuri educative sau/
şi de divertisment, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, educaţionale
sau de divertisment, organizarea de
carnavaluri, activităţi culturale, activităţi
sportive, educaţie, furnizarea de publicaţii
online, nedescărcabile, publicare de
texte, publicare online, organizarea
de evenimente culturale, educationale,
sportive sau de divertisment, organizarea
de congrese, seminarii, simpozioane,
ateliere de lucru, organizarea petrecerilor,
organizarea de concerte, organizare de
spectacole de comedie, producţia de
emisiuni de radio şi televiziune, furnizare
de spaţii pentru petrecerea timpului liber şi
recreere, proiecţii de filme cinematografice,
servicii specifice parcurilor de distracţii şi
tematice, furnizare de spaţii de recreere,
sub formă de terenuri de joaca pentru copii,
furnizare de instalaţii de joaca pentru copii.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, furnizarea de
informaţii cu privire la restaurante şi
baruri, furnizare de informaţii cu privire
la food truck-uri, furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri, baruri, consiliere în
domeniul culinar, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de restaurante fast-
food, servicii oferite de un snack-bar,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulota mobilă, servicii de mancare la
pachet, catering, servicii oferite de un
restaurant, furnizare de spatii şi materiale
pentru târguri şi expoziţii, furnizare de
spatii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de terenuri special amenajate
pentru staţionarea caravanelor, închiriere
de construcţii transportabile metalice şi
nemetalice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06093
(151) 21/09/2017
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLA FUNDULEA,
STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 1, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
FUNDULEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)

INCDA FUNDULEA
(591) Culori revendicate:galben,

portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.13; 05.07.02; 05.05.21;
05.05.04; 05.07.01

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

9. Publicaţii electronice descărcabile.
16. Publicaţii (tipărituri).
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, fructe şi legume proaspete,
plante şi flori naturale, seminţe de cereale,
de leguminoase, de plante tehnice, de
plante furajere, de plante medicinale şi de
plante aromatice.

41. Organizare de conferinţe,
simpozioane, seminarii, colocvii.
42. Crearea de soiuri şi de hibrizi de
cereale, de leguminoase, de plante tehnice,
de plante furajere, de plante medicinale
şi de plante aromatice, elaborarea de
tehnologii şi de secvente tehnologice
de cultura a plantelor, servicii ştiinţifice
şi tehnologice de testare a produselor
insectofungicide şi erbicide şi de procesare
a semintelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06094
(151) 21/09/2017
(732) APOLODOR PREMIUM S.R.L.,

STR. GHEORGHE ŢIŢEICA NR.
6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

APOLODOR TAXI Premium
(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
16.01.11; 18.01.21; 25.01.19;
27.05.10; 27.07.01

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

38. Servicii de comenzi taxi (dispecerat).
39. Servicii de transport (taxi).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06095
(151) 21/09/2017
(732) JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA,

STR. UNIRII NR. 9, JUDEŢ ALBA,
JIDVEI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril ,
STR.STEFAN NEGULESCU,
NR.6A, SECTOR 1,, BUCURESTI,
011653, RO.BU, ROMANIA

(540)

JIDVEI
(591) Culori revendicate:galben, verde,

albastru, alb, roz, portocaliu,
negru, maro

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 29.01.15; 06.19.07;
07.01.01; 26.01.16; 05.05.23

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, organizare de târguri,

festivaluri şi expoziţii cu scop comercial şi
publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, toate în
domeniu.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare
de spectacole, festivaluri, expoziţii cu
caracter cultural şi educativ, organizarea şi
exploatarea cluburilor de intalnire, toate în
domeniu.
43. Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06096
(151) 21/09/2017
(732) CORINA DOGARU, STR. DRM.

SĂRII NR. 14, BL. V63, SC. 1, ET.
1, AP. 5, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
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)

anoucka
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.07; 24.09.02; 24.09.07

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06097
(151) 21/09/2017
(732) ADVANCED FINANCIAL

SOLUTIONS SRL, STR.
PRĂSILEI NR. 94, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Magazinul De Credite
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 24.15.01; 24.15.07;
26.04.09

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

36. Brokeraj de credite, asigurări de
credite, intermediere de credite, consiliere
privind creditele, intermediere de credite
personale, acordare de credite industriale,
garanţii reînnoibile pentru credite, acordare
de credite comerciale, acordare de
credite temporare, finanţare pentru
credite comerciale, acordare de credite
ipotecare, finanţare de credite comunitare,
finanţarea creditelor imobiliare, gestionare
de credite, administrare de credite, credite
sindicalizate, credite ipotecare, acordare
de credite punte, acordare de credite
imobiliare, finanţare de credite punte,
finanţarea creditelor pentru locuinţe, credite
ipotecare şi brokeraj ipotecar, acordare
de credite de consum, intermediere de
credite în rate, recuperare şi colectare
de credite, organizarea finanţarii pentru
credite imobiliare, servicii de intermediere
de credite, finanţare de credite în rate,
acordare de credite pentru casă, acordare

de garanţii pentru credite, organizare
de asigurare de credite, servicii de
evaluare a creditelor, agenţii de evaluare a
creditelor, finanţarea creditelor pe termen
scurt, acordare de finanţare pentru credite
comerciale, intermediere pentru acordarea
de credite comerciale, servicii de credite
pentru nevoi personale, furnizare de
informaţii referitoare la credite, consultanţă
financiara privind serviciile de credite,
oferirea posibilităţilor pentru împrumuturi şi
credite, credite garantate pentru finanţarea
garantării autovehiculelor, servicii de
asigurare în materie de credite, servicii
de încheierea de asigurări pentru credite,
servicii de administrare pentru tranzacţii
legate de credite, furnizare de informaţii
referitoare la creditele pentru studenţi,
brokeraj de credite de compensare a
emisiilor de carbon, servicii de acordare
de credite ipotecare şi brokeraj ipotecar,
credite pentru contracte de închiriere
cu opţiune de cumpărare, solicitare de
informaţii şi consultanţă în materie de
credite, servicii de acordare de credite
ipotecare şi de brokeraj ipotecar, credite
garantate pentru finanţarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, credite
garantate pentru finanţarea închirierii pe
baza de contract a autovehiculelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06098
(151) 21/09/2017
(732) SC ATELIER LKS SRL, STR.

SFINŢII VOIEVOZI NR. 30-32,
CORP C1, AP 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, MATEI VOIEVOD NR. 115-123,
BL. O2, SC. C, ET. 5, AP. 112,
SECTOR 2, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

NYC' s pastrami
DELIKATESSEN

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

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
25.01.19; 27.05.01; 07.01.24;
07.01.25; 07.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06099
(151) 21/09/2017
(732) COSANA SALON SRL, STR.

OITUZ NR. 34T, POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)
INFINITEbeauty

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții pentru oameni
sau animale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii de epilare definitivă, tratamente
de fotoîntinerire, tratamente de eliminare
a petelor şi leziunilor pigmentare (leziuni
solare, pistrui, pete cauzate de bătrâneţe),
tratamente de reducere şi eliminare
a celulitei, tratamente de eliminare
temporară a ridurilor superficiale prin
injectarea toxinei botulimice, tratamente
de eliminare temporară a ridurilor
superficiale si profunde ca alternativă
la injectarea toxinei botulimice-botcare,
electrostimulare corporală şi facială,
împachetări calde cu parafină, alge marine,
masaj de relaxare, masaj anticelulitic,
masaj combinat,masaj terapeutic, masaj
Suedez, reflexoterapie, drenaj limfatic
manual, masaj bambus, cavitatie, tunel
infraroşu, vacuum, vacuum radiofrecventa,
electrostimulare, radiofrecvenţă, lipolaser,
ozonoterapie, aromoterapie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06100
(151) 21/09/2017
(732) CALIANA CHIC SRL,

INTRAREA ULMULUI NR.
5, PARTER, CAMERA 1,
COMUNA DRAGOMIREŞTI-
VALE, JUDEŢUL ILFOV, SAT
DRAGOMIREŞTI-DEAL,
ROMANIA

(540)

BON BON
(531) Clasificare Viena: 26.01.03;

26.01.18; 27.05.24

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06101
(151) 21/09/2017
(732) UPWARD BARBER SHOP SRL-

D, BD. DECEBAL NR. 12, BL. S7,
SC. 1, ET. 5, AP. 15, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

FINECVT BVCHAREST
BARBERSHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

35. Comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de produse de frumusețe și igienă,
prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web sau platforme specializate,
astfel încât terţii le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame
şi anunţuri publicitare, publicitate, promoţii
pentru aceste produse, inclusiv online,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii de import-export cu produse de
tipul celor susmenţionate, servicii oferite
de lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.
41. Educație și instruire în domeniul
frizeriei, cum sunt organizarea de cursuri,
seminarii, ateliere de lucru,
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workshopuri, concursuri, gale și alte
evenimente în domeniul frizeriei,
organizarea de cursuri profesionale de
formare și ateliere de pregătire în
tehnicile de frizerie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de formare 
profesională, publicare 
de cărţi, reviste, ziare, periodice, cataloage,
brosuri, jurnale,
comentarii, articole în domeniul frizeriei,
inclusiv pe internet sau on-line, realizarea
de emisiuni de
televiziune și producția de materiale
video online având ca subiect igiena și
frumusețea pentru oameni, în
special privind frizeria.
44. Servicii de frizerie, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06102
(151) 21/09/2017
(732) NEFERU ADELINA

FLORENTINA, STR. PĂTRAŞCU
VODĂ NR. 3, BL. D1, AP. 20, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)
CARDIO BALLET WORKOUT

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

41. Servicii educative, de divertisment
şi sportive, specifice centrelor, cluburilor
şi şcolilor sportive şi de dans, servicii
de antrenamente fizice şi cursuri sau
programe personalizate ori de grup, servicii
de creare şi implementare a unor programe
de antrenament special care combina
mai multe discipline sportive şi dansuri,

organizare, coordonare și implementare de
programe de antrenamente şi cursuri de
balet, dans şi fitness, de programe sportive
sau de petrecere a timpului liber care
includ dansul și mișcarea fizică, servicii
educative în domeniul dansului combinat
cu sportul, cursuri, antrenament şi instruire
în domeniul sportului, organizare de
concursuri, evenimente, gale, demonstraţii
şi spectacole sportive şi de dans, servicii de
consiliere și de pregătire pentru menținerea
condiției fizice și psihice prin muzică, dans
și mișcare fizică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06103
(151) 21/09/2017
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
Science of Cities. Advanced

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

9. Software (programe), aplicații software,
software (programe) pentru indexarea,
vizualizarea şi analiza datelor, software
pentru administrarea şi prezentarea datelor,
software de modelare şi de planificare
urbană, hărți electronice care pot fi
descărcate, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, baze de date computerizate, software
pentru prelucrarea datelor în timp real,
software de interfaţă grafică pentru
utilizator, software pentru crearea
de interfețe grafice, software pentru
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prelucrarea documentelor, programe de
calculator pentru accesarea bazelor
de date, software pentru cloud
computing, software pentru analize și
informații geospațiale, publicații electronice
descărcabile.
35. Compilarea și sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, servicii de gestionare
a datelor, servicii online de prelucrare
de date, servicii de introducere de date,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, activități de consultanță pentru
afaceri și management, servicii de vânzare
în legătură cu software și hardware de
calculator.
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
transmisie de informații online, furnizarea
accesului la baze de date online.
42. Cartografie, planificare urbanistică,
servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
elaborare de hărți în format digital, creare
de hărți GPS (sistem de poziționare
globală), furnizare de informații geografice,
servicii de informații computerizate privind
măsurătorile geofizice, furnizare de
motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală,
furnizarea de acces temporar la
un software nedescărcabil care oferă
analize și informații geospațiale, crearea,
dezvoltarea, întreținerea și închirierea
de software, crearea, dezvoltarea și
întreținerea bazelor de date, studii de
proiecte tehnice, software ca serviciu
(SaaS), Cloud computing,
infrastructură ca serviciu (IaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), găzduire de date,
fișiere, aplicații și informații computerizate,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator nedescărcabil,

furnizare de servicii de asistență online
pentru utilizatorii de programe de calculator,
convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice,
crearea, întreținerea și găzduirea site-
urilor web, servicii de furnizori de servicii
de aplicaţii, şi anume, livrare, găzduire,
administrare, dezvoltare şi întreţinere de
aplicaţii software, digitizare de documente,
stocare de date online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06104
(151) 21/09/2017
(732) GRADINITA PRICHINDEL,

STR. GRIGORE VODA NR.
28, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18, BL.
B3 BIS, SC. VII, ET.6, AP. 322,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

PRICHINDEL gradinita
si after school

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.25;
29.01.15; 27.05.04

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

41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire), publicarea cărţilor, servicii
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de caligrafie, servicii de sport
pentru campare, antrenament (instruire),
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, divertisment, informaţii referitoare
la educaţie, examinări educaţionale, servicii
educaţionale, servicii de amuzament,
amuzament, educaţie, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, consiliere vocaţională
(consiliere educaţională), activităţi sportive
şi culturale, servicii de campinguri de
vacanţă (distracţii), informaţii despre
educaţie, grădiniţe, informaţii despre
distracţii, informaţii despre posibilităţi
de recreere, servicii de instruire,
biblioteci, servicii de bibliotecă mobilă,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor
în scop cultural sau educaţional, educaţie
fizică, publicarea cărţilor, informaţii despre
posibilităţi de recreere, internat şcolar,
servicii de tabere sportive, predare în
învăţământ (instruire), închirierea de jucării,
reconsiliere vocaţională (educaţie).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06105
(151) 21/09/2017
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

SYNERGETICS corporation
(591) Culori revendicate:portocaliu

deschis (Pantone 135C),
portocaliu (Pantone 151C), roşu
(Pantone 032C), zmeuriu (Pantone
7425C), albastru deschis (Pantone
2727C), albastru închis (Pantone
307C), verde (Pantone 355C),
negru (Pantone Black 6C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.21;
29.01.15; 27.05.01

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

9. Software (programe), aplicații software,
software (programe) pentru indexarea,
vizualizarea şi analiza datelor, software
pentru
administrarea şi prezentarea datelor,
software de modelare şi de planificare
urbană, hărți electronice care
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pot fi descărcate, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, baze de date
computerizate, software pentru prelucrarea
datelor în timp real, software de interfaţă
grafică pentru
utilizator, software pentru crearea
de interfețe grafice, software pentru
prelucrarea documentelor, programe
de calculator pentru accesarea bazelor
de date, software pentru cloud computing,
software pentru analize și
informații geospațiale, publicații electronice
descărcabile.
35. Compilarea și sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate,
actualizare și întreținere de date
din baze de date informatice, servicii de
gestionare a datelor, servicii online de
prelucrare de date, servicii de
introducere de date, căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, activități de
consultanță
pentru afaceri și management, servicii de
vânzare în legătură cu software și hardware
de calculator.
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
transmisie de informații
online, furnizarea accesului la baze de date
online.
42. Cartografie, planificare urbanistică,
servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, elaborare de hărți în format
digital, creare de hărți
GPS (sistem de poziționare globală),
furnizare de informații geografice, servicii
de informații
computerizate privind măsurătorile
geofizice, furnizare de motoare de căutare
pentru obținerea de date într-o
rețea informatică globală, furnizarea
de acces temporar la un software
nedescărcabil care oferă analize și

informații geospațiale, crearea,
dezvoltarea, întreținerea și închirierea de
software, crearea, dezvoltarea și
întreținerea bazelor de date, studii de
proiecte tehnice, software ca serviciu
(SaaS), Cloud computing,
infrastructură ca serviciu (IaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), găzduire de date,
fișiere, aplicații și informații computerizate,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator nedescărcabil,
furnizare de servicii de asistență online
pentru utilizatorii de programe
de calculator, convertirea datelor sau
documentelor din medii fizice în medii
electronice, crearea, întreținerea și
găzduirea site-urilor web, servicii de
furnizori de servicii de aplicaţii, şi anume,
livrare, găzduire,administrare, dezvoltare şi
întreţinere de aplicaţii software, digitizare
de documente, stocare de date online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06106
(151) 21/09/2017
(732) SC ELIPTIC ADVERTISING SRL,

STR. ACAD. REMUS RADULET
NR. 22, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300289, ROMANIA

(540)

PRESA
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06107
(151) 21/09/2017
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
AccuPlan

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

9. Software, aplicații software, software
pentru indexarea, vizualizarea şi analiza
datelor, software pentru administrarea
şi prezentarea datelor, software de
modelare şi de planificare urbană,
hărți electronice care pot fi descărcate,
dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, baze
de date computerizate, software pentru
prelucrarea datelor în timp real, software
de interfaţă grafică pentru utilizator,
software pentru crearea de interfețe grafice,
software pentru prelucrarea documentelor,
programe de calculator pentru accesarea
bazelor de date, software pentru cloud
computing, software pentru analize și
informații geospațiale, publicații electronice
descărcabile.
35. Compilarea și sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate,
actualizare și întreținere de date din baze

de date informatice, servicii de gestionare
a datelor, servicii online de prelucrare
de date, servicii de introducere de date,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, activități de consultanță pentru
afaceri și management, servicii de vânzare
în legătură cu software și hardware de
calculator.
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
transmisie de informații online, furnizarea
accesului la baze de date online.
42. Cartografie, planificare urbanistică,
servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
elaborare de hărți în format digital, creare
de hărți GPS (sistem de poziționare
globală), furnizare de informații geografice,
servicii de informații computerizate privind
măsurătorile geofizice, furnizare de
motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală,
furnizarea de acces temporar la
un software nedescărcabil care oferă
analize și informații geospațiale, crearea,
dezvoltarea, întreținerea și închirierea
de software, crearea, dezvoltarea și
întreținerea bazelor de date, studii de
proiecte tehnice, software ca serviciu
(SaaS), Cloud computing,
infrastructură ca serviciu (IaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), găzduire de date,
fișiere, aplicații și informații computerizate,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator nedescărcabil,
furnizare de servicii de asistență online
pentru utilizatorii de programe de calculator,
convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice,
crearea, întreținerea și găzduirea site-
urilor web, servicii de furnizori de servicii
de aplicaţii, şi anume, livrare, găzduire,
administrare, dezvoltare şi întreţinere de
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aplicaţii software, digitizare de documente,
stocare de date online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06108
(151) 21/09/2017
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Citiviz

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

9. Software, aplicații software, software
pentru indexarea, vizualizarea şi analiza
datelor, software pentru administrarea
şi prezentarea datelor, software de
modelare şi de planificare urbană,
hărți electronice care pot fi descărcate,
dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, baze
de date computerizate, software pentru
prelucrarea datelor în timp real, software
de interfaţă grafică pentru utilizator,
software pentru crearea de interfețe grafice,
software pentru prelucrarea documentelor,
programe de calculator pentru accesarea
bazelor de date, software pentru cloud
computing, software pentru analize și
informații geospațiale, publicații electronice
descărcabile.
35. Compilarea și sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, servicii de gestionare
a datelor, servicii online de prelucrare
de date, servicii de introducere de date,

căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, activități de consultanță pentru
afaceri și management, servicii de vânzare
în legătură cu software și hardware de
calculator.
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
transmisie de informații online, furnizarea
accesului la baze de date online.
42. Cartografie, planificare urbanistică,
servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
elaborare de hărți în format digital, creare
de hărți GPS (sistem de poziționare
globală), furnizare de informații geografice,
servicii de informații computerizate privind
măsurătorile geofizice, furnizare de
motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală,
furnizarea de acces temporar la
un software nedescărcabil care oferă
analize și informații geospațiale, crearea,
dezvoltarea, întreținerea și închirierea
de software, crearea, dezvoltarea și
întreținerea bazelor de date, studii de
proiecte tehnice, software ca serviciu
(SaaS), Cloud computing, infrastructură
ca serviciu (IaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, asigurarea
utilizării temporare de aplicații web,
asigurarea utilizării temporare de software
de calculator nedescărcabil, furnizare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, convertirea
datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice, crearea, întreținerea
și găzduirea site-urilor web, servicii de
furnizori de servicii de aplicaţii, şi anume,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare
şi întreţinere de aplicaţii software, digitizare
de documente, stocare de date online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06109
(151) 21/09/2017
(732) SC FOOD TRADE COMPANY

SRL, STR. CALEA 6 VÂNĂTORI
NR. 55, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
CAMPING

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

29. Lapte şi produse lactate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06110
(151) 21/09/2017
(732) S.C. GABBRO S.R.L., SAT.

UTVIN NR. 431, JUD. TIMIŞ,
SÎNMIHAIUL ROMÂN, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

Weiss&Grau
(591) Culori revendicate:negru, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24; 24.17.25

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală,şi bitum,

construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal),
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ 

 

Referitor la depozitul M2017/05212, publicat în 

data de 16.08.2017, dintr-o eroare materială s-au 

omis de la înregistrare produsele băuturi 

energizante, clasa corectă fiind: Bere; ape 

minerale şi carbogazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe  şi sucuri de fructe; 

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 

băuturilor; băuturi energizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erată

Referitor la depozitul M2017/05970, publicat în data de 25.09.2017, clasele aferente
acestuia sunt urmatoarele:

Clasa 35: Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou, toate acestea cu
privire la serviciile din clasele 37, 39 şi 40.

Clasa 37: Colectarea de deşeuri, ridicarea deşeurilor (curăţare).

Clasa 39: Colectare de deşeuri lichide (transport); colectare de deşeuri menajere ( transport);
servicii de colectar a deşeurilor menajere; depozitarea deşeurilor; eliminarea deşeurilor; transport
de deşeuri; depozitarea deşeurilor contaminate; transportul deşeurilor contaminate; eliminarea
(ridicarea şi transportul) deşeurilor lichide; colectare şi transport de deşeuri electronice.

Clasa 40: Servicii de reciclare; reciclarea deșeurilor; distrugerea deșeurilor; tratarea deșeurilor
chimice; tratarea (reciclarea) deșeurilor; tratarea deșeurilor indus reciclarea gunoaielor şi
deșeurilor; tratarea deșeurilor chimice.



 
 
 
 
 
 
 
 
     
      

E R A T Ă 
 
 
 

 
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare 

M2017/05989, înregistrată în data de 18.09.2017 şi publicată 
în data de 25.09.2017, deoarece taxa de publicare 
nu a intrat în contul OSIM. 


