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Cereri Mărci publicate în 29/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07341 22/11/2017 ISTVAN RADU KASZIBA WARMTECH

2 M 2017 07400 22/11/2017 UNIVERSITATEA TEHNICA
"GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

IPSA SCIENTIA POTESTAS
EST

3 M 2017 07534 22/11/2017 SC DONNA STYLE PROD SRL Cireșul Sălbatic-contează doar
momentul tău Evenimente în
inima pădurii

4 M 2017 07535 22/11/2017 Abacus Consulting SRL mayoral

5 M 2017 07536 22/11/2017 S.C. LORECO INVESTMENTS
S.R.L.

Acasa pentru casa ta

6 M 2017 07537 22/11/2017 ECOSERV SRL Dora

7 M 2017 07538 22/11/2017 LUX IMOBILIARE GLOBAL
S.R.L.

LUX imobiliare

8 M 2017 07539 22/11/2017 S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP S.R.L

IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP

9 M 2017 07540 22/11/2017 S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP S.R.L

ISG CONSTRUCȚII

10 M 2017 07541 22/11/2017 S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP S.R.L.

ISG RESIDENCE

11 M 2017 07542 22/11/2017 S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP S.R.L

ISG IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP

12 M 2017 07543 22/11/2017 S.C. CORE INVEST
CONSULTING S.R.L.

CORE INVEST CONSULTING

13 M 2017 07544 22/11/2017 S.C. CORE INVEST HEALTH
S.R.L.

CORE INVEST HEALTH

14 M 2017 07545 22/11/2017 S.C. LAND DEVELOPMENT
PROIECT S.R.L.

militari SHOPPING

15 M 2017 07546 22/11/2017 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

fares 1929 HAPCIU NAZAL

16 M 2017 07547 22/11/2017 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

fares 1929 HAPCIU INHALANT

17 M 2017 07548 22/11/2017 SORINEL-VASILE OPREA K book

18 M 2017 07550 22/11/2017 MIHAI ANDREI BANU STARK ONE

19 M 2017 07552 22/11/2017 ROM DEVELOPER SRL-D columbia fresh Prospeţimea
naturii în locaţia ta

20 M 2017 07553 22/11/2017 FLAVIU RADULESCU DNA Vault
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 07554 22/11/2017 FLAVIU RADULESCU LUMMINARY

22 M 2017 07555 22/11/2017 NEIDAN SRL Jeff ROYALE

23 M 2017 07556 22/11/2017 Walmark, a.s. WALMARK INDEX DE
SĂNĂTATE

24 M 2017 07557 22/11/2017 Walmark, a.s. WALMARK INDEX DE
SĂNĂTATE

25 M 2017 07558 22/11/2017 CONSTANTIN DAN FULGERAS
MANOLE

MOFT BY MOFT

26 M 2017 07559 22/11/2017 Organizaţia GeoEcologică
ACCENT

BĂILE TUŞNAD ŞI
ÎMPREJURIMILE destinaţie
ecoturistică

27 M 2017 07560 22/11/2017 NAGY GENOVEVA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

DR. GENN

28 M 2017 07561 22/11/2017 REMEDICA IP LIMITED MIGROSUN

29 M 2017 07562 22/11/2017 ALIAT MEDIA SRL PIRAMIDĂ

30 M 2017 07564 22/11/2017 ALEXANDRU DOBRESCU TOY ZONE

31 M 2017 07565 22/11/2017 FANTASTIC FIT SRL Fantastic Fit

32 M 2017 07566 23/11/2017 Marchesa Consult SRL AMANETTO

33 M 2017 07567 23/11/2017 QUALITY NATURAL SRL FISHNET

34 M 2017 07576 23/11/2017 Marina Dranga Docshop

35 M 2017 07577 23/11/2017 S.C. VITALIS CONSULTING
S.R.L.

VITALIS CONSULTING
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

36 M 2017 07578 23/11/2017 S.C. HIGH-TECH CLIMA S.R.L. Cool by HIGH TECH CLIMA

37 M 2017 07579 23/11/2017 Sabin-Robert Clim LIKE GARDEN PUB

38 M 2017 07580 23/11/2017 SC SUPER BALL SRL AQUA FOAM OPEN CELL

39 M 2017 07581 23/11/2017 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

NOSETTE UN PUF DE MARE

40 M 2017 07582 23/11/2017 ANDREI FLORIAN POPESCU BE LIGHT FITNESS BE LIGHT
BE FIT

41 M 2017 07583 23/11/2017 S.C. CATRELPROCOM S.R.L. ARROGANCE BALLROOM

42 M 2017 07584 23/11/2017 NATUR AGROFAR S.R.L. DIN LIVADĂ

43 M 2017 07585 23/11/2017 VALERIU MARINCIU
ANA ROXANA AGACHI
DANA GABRIELA DIACONU

Know before it starts!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2017 07586 23/11/2017 VALERIU MARINCIU

ANA ROXANA AGACHI
DANA GABRIELA DIACONU

AGENDA INVESTITIILOR

45 M 2017 07587 23/11/2017 VALERIU MARINCIU
ANA ROXANA AGACHI
DANA GABRIELA DIACONU

Află înainte să înceapă!

46 M 2017 07588 23/11/2017 S.C. SAFIR Pui la ghiozdan

47 M 2017 07589 23/11/2017 CLINICA SANTE CLINICA SANTE SPECIALIŞTI
ÎN ANALIZE MEDICALE

48 M 2017 07590 23/11/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL WindPanel

49 M 2017 07591 23/11/2017 SC CLINICA SANTE SRL CLINICA SANTE

50 M 2017 07592 23/11/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL WindPlan

51 M 2017 07593 23/11/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL WindTyre

52 M 2017 07594 23/11/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL WindNET

53 M 2017 07595 23/11/2017 BOOKURIER LOGISTICS SRL ClickColet

54 M 2017 07596 23/11/2017 SC ALEXANDER PHONE
SERVICE SRL

RS RAINSTAHL COOKWARE

55 M 2017 07597 23/11/2017 INTERMED CONCEPT LINE
SRL

INTERMED CONCEPT romania-
fulfillment.ro

56 M 2017 07598 23/11/2017 MAGAZINUL CU POVESTI SRL MAGAZINUL cu poveşti DOAR
ROMÂNEŞTI

57 M 2017 07599 23/11/2017 WALL INTERNATIONAL
SECURITY SRL

WALL INTERNATIONAL
SECURITY MMXVII

58 M 2017 07600 23/11/2017 ASOCIATIA PELUZA SUD FOTBAL CLUB "U" CRAIOVA

59 M 2017 07601 23/11/2017 BETAROM IMPEX S.R.L. AQUINA

60 M 2017 07604 23/11/2017 S.C. NATURO JUICE SRL Naturo Juice

61 M 2017 07605 23/11/2017 SC TERA PROFIL SRL TERA LED

62 M 2017 07606 23/11/2017 SORIN-NICOLAE BIRCEA Soare-n Maramureş

63 M 2017 07607 23/11/2017 SC BEAUTY EXPRESSION
SRL-D

the CLIQUE

64 M 2017 07608 23/11/2017 COSMIN VIOREL COSTACHE Q-DENT

65 M 2017 07609 23/11/2017 SC PARTAJE-COM SRL Herba Banat 100% NATURAL

66 M 2017 07610 23/11/2017 GABRIELA RUXANDRA
CHIREA

cezilia Aici pentru cei mici

67 M 2017 07611 23/11/2017 DRAGOŞ PASCAL FE FILM EVENT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
68 M 2017 07612 23/11/2017 DUMITRU HRISTU Dumy Cofetărie Patiserie Tradiţia

Învinge

69 M 2017 07613 23/11/2017 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Familia Bibescu

70 M 2017 07614 24/11/2017 SAMMARINESE SRL ARROSTICINI italian street food

71 M 2017 07615 23/11/2017 ANDRÁS LÉNÁRD CSIKI RABLO

72 M 2017 07616 23/11/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSIKI WHISKY

73 M 2017 07617 23/11/2017 GEORGESCU MARIANA BEL PUNTO

74 M 2017 07619 23/11/2017 SC COANDI CST GROUP SRL COANDI PIZZERIE &
RESTAURANT

75 M 2017 07620 23/11/2017 NYRVUSANO
PHARMACEUTICALS SRL

Vertikgo

76 M 2017 07621 23/11/2017 SAVENCIA SA MONTAVER

77 M 2017 07622 23/11/2017 UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAŞI

UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA din IAŞI

78 M 2017 07623 23/11/2017 SC APACIUC-HAR SRL APACIUC

79 M 2017 07624 23/11/2017 AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL ROTONDO

80 M 2017 07625 23/11/2017 MUNICIPIUL ARAD JURNALUL MUNICIPIULUI
ARAD

81 M 2017 07626 23/11/2017 MARCHESA CONSULT SRL workpedia

82 M 2017 07627 24/11/2017 ASOCIAŢIA 11EVEN
Ovidiu-Mihai Neamţu

11 even

83 M 2017 07630 24/11/2017 Abacus Consulting SRL bondarel

84 M 2017 07633 24/11/2017 S.C. PROSPECTIUNI DIVIZIA
PAZA SI PROTECTIE S.R.L.

G PROSPECŢIUNI DIVIZIA
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

85 M 2017 07634 24/11/2017 Prime Kapital Development
S.R.L.

FOCSANI RETAIL PARK

86 M 2017 07635 24/11/2017 Prime Kapital Development
S.R.L.

MALL OF MOLDOVA

87 M 2017 07636 24/11/2017 Prime Kapital Development
S.R.L.

S SEBES RETAIL PARK

88 M 2017 07637 24/11/2017 Prime Kapital Development
S.R.L.

T TARGU SECUIESC RETAIL
PARK

89 M 2017 07638 24/11/2017 Prime Kapital Development
S.R.L.

R RAMNICU SARAT RETAIL
PARK

90 M 2017 07639 24/11/2017 Prime Kapital Development
S.R.L.

F FAGARAS RETAIL PARK



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/11/2017-25/11/2017

6

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
91 M 2017 07640 24/11/2017 Roxana-Ioana Strava-Rădoaie Dor d'Ardeal

92 M 2017 07641 24/11/2017 BAFTA SECURITY SRL S BAFTA SECURITY

93 M 2017 07642 24/11/2017 TEAM FORCE SECURITY SRL TEAM FORCE SECURITY

94 M 2017 07643 24/11/2017 CIEL ADMINISTRARE SRL CIEL ADMINISTRARE IMOBILE

95 M 2017 07644 24/11/2017 ANIA ALINA MOCANU MOKATRANS

96 M 2017 07645 24/11/2017 ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI

97 M 2017 07646 24/11/2017 PREMIUM PARTS S.R.L. Nona

98 M 2017 07647 24/11/2017 SC GREEN IDEAS GROUP
MTC SRL

Casa Frumoasă & Gospodina

99 M 2017 07648 24/11/2017 SC GREEN IDEAS GROUP
MTC SRL

Tradiţii Româneşti !

100 M 2017 07649 24/11/2017 SC GREEN IDEAS GROUP
MTC SRL

România Frumoasă!

101 M 2017 07650 24/11/2017 LAURA COROIANU B. UNITED

102 M 2017 07651 24/11/2017 ALIN-ADRIAN DEMETER UZZI

103 M 2017 07652 24/11/2017 SC FRISBO EFULFILLMENT
SRL

frisbo E-FULFILLMENT
SERVICES

104 M 2017 07653 24/11/2017 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

TIKI TAKA 4FINGERS

105 M 2017 07654 24/11/2017 SC SMARTATLETIC SRL smart atletic

106 M 2017 07655 24/11/2017 Taco Bell Corp. BEEFY MELT GRILLER

107 M 2017 07656 24/11/2017 Taco Bell Corp. CHOCODILLA

108 M 2017 07657 24/11/2017 Taco Bell Corp. BIG BELL BOX

109 M 2017 07658 24/11/2017 Dunhill Tobacco of London
Limited

THE UNSEEN

110 M 2017 07659 24/11/2017 ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC.RO

111 M 2017 07660 24/11/2017 MARATON BUSINESS SRL VOTTON

112 M 2017 07661 24/11/2017 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

TIKI TAKA ONE FINGER

113 M 2017 07662 24/11/2017 ALEX - STAR SRL CĂLINDAR FRUCTAR

114 M 2017 07663 24/11/2017 ALEX - STAR SRL CĂLINDAR LEGUMAR

115 M 2017 07664 24/11/2017 SC ALEX STAR SRL TOMINA

116 M 2017 07665 24/11/2017 SC ALEX STAR SRL ALEX STAR

117 M 2017 07666 24/11/2017 SC ALEX STAR SRL ALEX STAR - Plin de verde! -
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
118 M 2017 07667 24/11/2017 SC ALEX STAR SRL CĂLINDAR RAR

119 M 2017 07668 24/11/2017 PET PRODEXIM SRL No 1 IN RO CASA DE GROS

120 M 2017 07671 25/11/2017 ANDRADA ELENA
UNGUREANU

Nature Flowers Depozit
plante&flori
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(210) M 2017 07341
(151) 22/11/2017
(732) ISTVAN RADU KASZIBA, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 14,
BL. A7, AP. 22, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(540)

WARMTECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#008DD2)

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și instalații sanitare, sisteme de încălzire,
climatizare a aerului și ventilare.

───────

(210) M 2017 07400
(151) 22/11/2017
(732) UNIVERSITATEA TEHNICA

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

(540)

IPSA SCIENTIA
POTESTAS EST

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 24.01.03; 24.01.15;
20.07.01; 17.05.07; 17.05.09; 05.05.02

(591) Culori revendicate:albastru azur
(Pantone 2925 C), roşu purpuriu
(Pantone 258 C), galben auriu
(Pantone 141 C)

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

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

───────

(210) M 2017 07534
(151) 22/11/2017
(732) SC DONNA STYLE PROD SRL,

ALEEA PLOPILOR NR. 2A,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ROMANIA

(740) SC Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)

Cireșul Sălbatic-contează
doar momentul tău

Evenimente în inima pădurii

(531) Clasificare Viena: 05.05.19; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde, alb,
negru, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07535
(151) 22/11/2017
(732) Abacus Consulting SRL, STR.

ILIE GRIPESCU NR. 8, PARTER,
CAM. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
mayoral

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

36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07536
(151) 22/11/2017
(732) S.C. LORECO INVESTMENTS

S.R.L., STR. DUMBRAVA VLASIEI
NR. 1A/122, PARTER, CAMERA 1,
COMUNA BALOTEȘTI, JUDEȚUL
ILFOV, SAT BALOTEȘTI, ROMANIA

(540)
Acasa pentru casa ta

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2017 07537
(151) 22/11/2017
(732) ECOSERV SRL, STR. BISTRIȚEI

NR. 24/A, ADMINISTRAȚIE, M-
BIROU NR. 3, JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD, NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
ROMANIA

(540)

Dora

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
5. Alcool medicinal.

───────

(210) M 2017 07538
(151) 22/11/2017
(732) LUX IMOBILIARE GLOBAL S.R.L.,

STR. MĂRĂȘTI NR. 6, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430352, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Neacșu
Carmen Augustina, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
ROMANIA

(540)

LUX imobiliare
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(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.02

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

36. Servicii de administrare de imobile, și
anume servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare.

───────

(210) M 2017 07539
(151) 22/11/2017
(732) S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS

GROUP S.R.L , STR. RITORIDE
NR. 8, AP. B1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
IMOBILIARE

SOLUTIONS GROUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasî conform Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasî conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasî conform Clasificării de la NISA)
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasî conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07540
(151) 22/11/2017
(732) S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS

GROUP S.R.L , STR. RITORIDE
NR. 8, AP. B1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ISG CONSTRUCȚII

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasî conform Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasî conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasî conform Clasificării de la NISA)
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasî conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2017 07541
(151) 22/11/2017
(732) S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS

GROUP S.R.L., STR. RITORIDE
NR. 8, AP. B1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ISG RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 07.01.24

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07542
(151) 22/11/2017
(732) S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS

GROUP S.R.L , STR. RITORIDE
NR. 8, AP. B1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ISG IMOBILIARE
SOLUTIONS GROUP

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07543
(151) 22/11/2017
(732) S.C. CORE INVEST CONSULTING

S.R.L., STR. NADES NR. 30F,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CORE INVEST CONSULTING

(511) Produse și/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).

───────

(210) M 2017 07544
(151) 22/11/2017
(732) S.C. CORE INVEST HEALTH

S.R.L., STR. NADES NR. 30F,
CAMERA 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CORE INVEST HEALTH

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.03.23; 24.15.21

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07545
(151) 22/11/2017
(732) S.C. LAND DEVELOPMENT

PROIECT S.R.L., BULEVARDUL
IULIU MANIU 560A, AUCHAN
MALL, ET. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

militari SHOPPING

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.01.02; 01.01.10

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07546
(151) 22/11/2017
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, ROMANIA

(540)

fares 1929 HAPCIU NAZAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01

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

3. Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante medicinale.

───────

(210) M 2017 07547
(151) 22/11/2017
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, ROMANIA

(540)

fares 1929 HAPCIU INHALANT
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(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01

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

3. Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de conditionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, solutii şi băuturi din
plante medicinale.

───────

(210) M 2017 07548
(151) 22/11/2017
(732) SORINEL-VASILE OPREA, BD.

REPUBLICII NR. 118, BL. 15B2,
SC. A, ET. 8, AP. 31, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP.
30, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

K book

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.02;
20.07.02; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, bej,
portocaliu închis, albastru, alb, negru

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

9. Software (program), aplicații software,
software industrial, software multimedia,
software mobil, software senzitiv, software de
comunicații.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, design și dezvoltare de software,
cercetare și dezvoltare de software informatic,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)
concepute pentru construcții și producția
automatizată (cad/cam).

───────

(210) M 2017 07550
(151) 22/11/2017
(732) MIHAI ANDREI BANU, STR.

ION LUCA CARAGIALE NR.
4B, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
TUNARI, ROMANIA

(540)
STARK ONE

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2017 07552
(151) 22/11/2017
(732) ROM DEVELOPER SRL-D, STR.

PROF. PETRU OLTEANU NR. 186,
JUD. IAŞI, COMUNA TOMESTI,
SAT TOMESTI, ROMANIA

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

(540)

columbia fresh Prospeţimea
naturii în locaţia ta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.03

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

35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu ridicata
în legatură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu preparate pentru
curăţenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curăţenie.

───────

(210) M 2017 07553
(151) 22/11/2017
(732) FLAVIU RADULESCU , STR.

SLT. CRISTESCU DIMA NR.
1, BL. 105C, SC. A, ET. 13, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DNA Vault

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07554
(151) 22/11/2017
(732) FLAVIU RADULESCU , STR.

SLT. CRISTESCU DIMA NR.
1, BL. 105C, SC. A, ET. 13, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LUMMINARY

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07555
(151) 22/11/2017
(732) NEIDAN SRL, STR. BRĂILEI NR.

185, BL. B2, AP. 64, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, GL, ROMANIA

(540)

Jeff ROYALE
(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru,

gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare,afaceri imobiliare.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07556
(151) 22/11/2017
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
B, ROMANIA

(540)

WALMARK INDEX
DE SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18

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

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

41. Formare în domeniul sănătăţii şi stării de
bine, servicii educative în domeniul sănătăţii,
instruire în domeniul asistenţei medicale şi
al nutriţiei, furnizare de servicii educative în
domeniul sănătăţii şi nutriţiei, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet
sau extranet în domeniul sănătăţii, furnizare
de cursuri de formare online în domeniul
nutriţiei şi dietei, servicii educative în domeniul
farmaceutic, publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniul medicinei.
44. Servicii de informare şi consiliere cu privire la
sănătate, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
servicii de informaţii medicale furnizate pe
internet, consiliere farmaceutică, consultanţă
şi servicii de informaţii oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, servicii de

consiliere referitoare la diete, controlul greutăţii
şi nutriţie, servicii consultative în domeniul
dieteticii.

───────

(210) M 2017 07557
(151) 22/11/2017
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
B, ROMANIA

(540)
WALMARK INDEX

DE SĂNĂTATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Formare în domeniul sănătăţii şi stării de
bine, servicii educative în domeniul sănătăţii,
instruire în domeniul asistenţei medicale şi
al nutriţiei, furnizare de servicii educative în
domeniul sănătăţii şi nutriţiei, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet
sau extranet în domeniul sănătăţii, furnizare
de cursuri de formare online în domeniul
nutriţiei şi dietei, servicii educative în domeniul
farmaceutic, publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniul medicinei.
44. Servicii de informare şi consiliere cu privire la
sănătate, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
servicii de informaţii medicale furnizate pe
internet, consiliere farmaceutică, consultanţă
şi servicii de informaţii oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, servicii de
consiliere referitoare la diete, controlul greutăţii
şi nutriţie, servicii consultative în domeniul
dieteticii.

───────
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(210) M 2017 07558
(151) 22/11/2017
(732) CONSTANTIN DAN FULGERAS

MANOLE, ALEEA BOTORANI NR.
6, BL. V 83, SC. 2, AP. 41, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MOFT BY MOFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.07.25; 26.11.25; 26.13.25

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

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

───────

(210) M 2017 07559
(151) 22/11/2017
(732) Organizaţia GeoEcologică

ACCENT, STR. WARTHE NR.
11B, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

BĂILE TUŞNAD ŞI
ÎMPREJURIMILE

destinaţie ecoturistică

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 06.03.20; 26.11.13

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, albastru, gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2017 07560
(151) 22/11/2017
(732) NAGY GENOVEVA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA ,
STR. MITR. ANDREI ŞAGUNA NR.
6, BL. L8, SC. 1, ET. P, AP. 2, JUD.
GALAŢI, TECUCI, ROMANIA

(540)
DR. GENN

(511) Produse și/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 07561
(151) 22/11/2017
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE,
3101, , LIMASSOL, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)
MIGROSUN

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

5. Produse farmaceutice, medicale si de uz
veterinar, alimente, preparate, substanţe şi
băuturi dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, suplimente dietetice pentru
oameni şi animale, preparate si substante
medicinale, suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de vitamine şi/sau minerale,
suplimente nutritive, medicamente, băuturi de
uz medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
dulciuri farmaceutice, suplimente homeopate,
alimente pentru bebeluşi, plasturi şi materiale
pentru pansamente, produse sanitare de uz
medical, preparate şi articole dentare, materiale
pentru plombarea dintţlor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectanţi şi antiseptice, creme,
loţiuni, geluri, săpunuri, şampoane, preparate de
toaletă medicinale.

───────

(210) M 2017 07562
(151) 22/11/2017
(732) ALIAT MEDIA SRL, BD.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
9, BL. CAM1, SC. B, ET. 9, AP.
50, JUD. OLT, MUN. SLATINA,
ROMANIA

(540)

PIRAMIDĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.03.15; 26.03.03; 26.03.23; 07.05.01

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

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

───────
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(210) M 2017 07564
(151) 22/11/2017
(732) ALEXANDRU DOBRESCU, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 30, JUDEŢ
ILFOV, BALOTEŞTI, 077015,
ROMANIA

(540)

TOY ZONE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.
35. Publicitate, administraţie comercială.

───────

(210) M 2017 07565
(151) 22/11/2017
(732) FANTASTIC FIT SRL, SAT

DUMBRAVITA NR. 646; JUDEŢUL
BRAŞOV, IBANESTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021401, B, ROMANIA

(540)

Fantastic Fit

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.08; 02.07.23; 02.07.13;
24.15.13

(591) Culori revendicate:pantone=661C,
pantone=802C

(511) Produse și/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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07566
(151) 23/11/2017
(732) Marchesa Consult SRL, STR.

TURDA NR. 122, BL. 39, SC. A,
AP,. 36, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
AMANETTO

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2017 07567
(151) 23/11/2017
(732) QUALITY NATURAL SRL, SAT

VALEA PUTNEI, JUDEŢUL
SUCEAVA, POJORATA, RO.SU,
ROMANIA

(540)

FISHNET

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 03.09.10; 03.09.24; 26.02.07

(591) Culori revendicate:bleu (R,G,B: 24,
188, 188), galben (R,G,B: 242, 202, 18)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, uleiuri şi grăsimi comestibile.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07576
(151) 23/11/2017
(732) Marina Dranga, STR. VALEA

DOFTANEI NR. 47-51, BL. T1,
SC. 2, ET. 3, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Docshop

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

acestea, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07577
(151) 23/11/2017
(732) S.C. VITALIS CONSULTING S.R.L.,

CALEA FLOREASCA NR. 175,
ET. 11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VITALIS CONSULTING
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.04.09;
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
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protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07578
(151) 23/11/2017
(732) S.C. HIGH-TECH CLIMA S.R.L.,

ȘOS. BERCENI NR. 11, JUDEȚUL
ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
ROMANIA

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

(540)

Cool by HIGH TECH CLIMA

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.03.01;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis, roșu,
verde, albastru deschis

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare. (Solicităm protecție petru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07579
(151) 23/11/2017
(732) Sabin-Robert Clim , STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 6,
BL.C1, SC. 3, ET. 4, AP. 58,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

LIKE GARDEN PUB

(531) Clasificare Viena: 01.15.09; 02.09.14;
02.09.16; 11.03.03; 11.03.08; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb,
galben, maro

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2017 07580
(151) 23/11/2017
(732) SC SUPER BALL SRL,

ORTISOARA NR. 282B, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIŞ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. 3, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
AQUA FOAM OPEN CELL

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică şi înlocuitorii acestora, neprelucrate
semiprelucrate, materiale plastice şi răşini
în formă extrudată destinate fabrica spume
poliuretanice, materiale de ambalare, etanşare
şi izolare, conducte flexibile, tuburi şi furtunuri,
nemetalice.

───────

(210) M 2017 07581
(151) 23/11/2017
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, STR. 8-2-337 ROAD
NO. BANJARA HILLS,
ANDHRA PRADESH-AP, NR. 3,
HYDERABAD, 500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
B, ROMANIA

(540)
NOSETTE UN PUF DE MARE

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

5. Preparate farmaceutice şi medicale.
───────

(210) M 2017 07582
(151) 23/11/2017
(732) ANDREI FLORIAN POPESCU,

STR. TARNAVENI NR. 4, BL.
A4, SC. C, ET. 4, AP. 43, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

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

(540)

BE LIGHT FITNESS
BE LIGHT BE FIT

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.01.18

(511) Produse și/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. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07583
(151) 23/11/2017
(732) S.C. CATRELPROCOM S.R.L.,

STR. N. BALCESCU, BALŞ, OLT,
ROMANIA

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

(540)
ARROGANCE BALLROOM

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

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

───────

(210) M 2017 07584
(151) 23/11/2017
(732) NATUR AGROFAR S.R.L., STR.

GEORGE COŞBUC NR. 12,
MUNICIPIUL REGHIN, MUREŞ,
ROMANIA

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

(540)

DIN LIVADĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.15; 05.01.05; 05.01.16; 29.01.03

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

clase:
29. Piure de mere, fructe confiate, fructe
glazurate, fructe congelate, coji de fructe, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, fructe gătite, gustări pe bază de
fructe, fructe cristalizate, fructe glazurate, fructe
la conservă, marmeladă, fructe deshidratate,
gemuri de fructe, amestecuri de fructe uscate,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe.
30. Oţet, oţet de fructe, oţet aromat.
31. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
cidru, non-alcoolic, băuturi din suc de fructe
non-alcoolice, nectare din frupte non-alcoolice,
extracte din fructe non-alcoolice, siropuri de
fructe, suc concentrat de fructe, şerbeturi din
fructe (băuturi), amestec de sucuri de fructe.
33. Cidru.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a
produselor şi a serviciilor în domeniul producerii
sucurilor naturale, fructelor proaspete, fructelor
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uscate, compoturilor, dulceturilor, permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
publicitate, distribuirea materialelor publicitare,
marketing, promovarea afacerilor, conducerea
şi administrarea afacerilor, publicitate prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv publicitate on-
line într-o reţea informatizată şi prin intermediul
site-urilor web specializate, organizare de
expoziţii, târguri şi evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare.
39. servicii de îmbuteliere, livrarea de produse,
transport şi depozitare de fructe, logistica şi
transport, ambalarea bunurilor.

───────

(210) M 2017 07585
(151) 23/11/2017
(732) VALERIU MARINCIU, BLD-UL

NICOLAE GRIGORESCU NR.
21, BL. Y9, SC. 1, ET. 4, AP.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ANA ROXANA AGACHI, STR.
DEALUL TUGULEA NR. 24-30, BL.
16, SC. 3, ET. 2, AP. 49, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
DANA GABRIELA DIACONU, CAL.
VĂCĂREŞTI NR. 209, BL. 85A,
SC. 1, ET. 3, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Know before it starts!

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu

excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
40. Prelucrarea materialelor, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07586
(151) 23/11/2017
(732) VALERIU MARINCIU, BLD-UL

NICOLAE GRIGORESCU NR.
21, BL. Y9, SC. 1, ET. 4, AP.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ANA ROXANA AGACHI, STR.
DEALUL TUGULEA NR. 24-30, BL.
16, SC. 3, ET. 2, AP. 49, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
DANA GABRIELA DIACONU, CAL.
VĂCĂREŞTI NR. 209, BL. 85A,
SC. 1, ET. 3, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
AGENDA INVESTITIILOR

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
40. Prelucrarea materialelor, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07587
(151) 23/11/2017
(732) VALERIU MARINCIU, BLD-UL

NICOLAE GRIGORESCU NR.
21, BL. Y9, SC. 1, ET. 4, AP.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ANA ROXANA AGACHI, STR.
DEALUL TUGULEA NR. 24-30, BL.
16, SC. 3, ET. 2, AP. 49, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
DANA GABRIELA DIACONU, CAL.
VĂCĂREŞTI NR. 209, BL. 85A,
SC. 1, ET. 3, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Află înainte să înceapă!

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
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38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
40. Prelucrarea materialelor, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07588
(151) 23/11/2017
(732) S.C. SAFIR, SAT VALENI,

COMUNA VALENI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
Pui la ghiozdan

(511) Produse și/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, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07589
(151) 23/11/2017
(732) CLINICA SANTE, STR. ION

BĂIEŞU BL. C3, PARTER, BUZĂU,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

CLINICA SANTE SPECIALIŞTI
ÎN ANALIZE MEDICALE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.03.16; 24.13.01

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07590
(151) 23/11/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL,

STR. DRUMUL MALU MIERII NR.
83, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WindPanel

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07591
(151) 23/11/2017
(732) SC CLINICA SANTE SRL, STR.

ION BĂIEŞU BL.C3, PARTER,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZAU,
120037, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

CLINICA SANTE

(531) Clasificare Viena: 24.13.01; 26.03.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde, alb

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07592
(151) 23/11/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL,

STR. DRUMUL MALU MIERII NR.
83, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WindPlan

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2017 07593
(151) 23/11/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL,

STR. DRUMUL MALU MIERII NR.
83, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WindTyre

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07594
(151) 23/11/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL,

STR. DRUMUL MALU MIERII NR.
83, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WindNET

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, galben și
albastru

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 07595
(151) 23/11/2017
(732) BOOKURIER LOGISTICS SRL,

ȘOS. PANTELIMON NR. 243, BL.
52, SC. A, ET. 4, AP. 15, CAM.
2, SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ClickColet

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.15.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis,
portocaliu

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

39. Servicii de curierat, servicii de transport,
transport securizat, logistică de transport,
transport prin curier, organizarea serviciilor
de transport, transport de marfă şi cargo
şi servicii de debarasare, servicii de curierat
pentru transportul de marfă, servicii de
consultanţă în domeniul transportului, servicii
de consiliere privind transportul, servicii de
depozitare securizată (transport), livrarea de
corespondenţă prin poştă şi/sau curieri, servicii
de curierat pentru livrarea de pachete,
servicii de curierat pentru livrarea de colete,
servicii de curierat pentru livrarea de mărfuri,
organizare şi supraveghere a serviciilor de
livrare a comenzilor prin poştă, servicii poştale,
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organizarea livrării de produse prin poştă.
colectare, transport şi livrare de produse,
documente, colete şi corespondenţă, colectare,
transport şi livrare de produse, distribuirea
de colete, distribuţie (transport) de mărfuri
pe şosea, expediere de mărfuri (transport),
servicii de expediere (transport), expedierea
corespondenţei (transport), împachetarea
produselor, încărcarea mărfurilor, încărcarea
vehiculelor cu mărfuri, livrare de colete pe
cale aeriană, livrare de colete pe cale terestră,
livrare de colete pe cale rutieră, livrare de
colete prin curierat, livrare de mărfuri prin
curier, livrare pe cale rutieră de colete, livrare
şi expediere de scrisori şi de colete, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate
prin corespondenţă, manevrarea mărfurilor,
organizarea ridicării de pachete, organizarea
ridicării de colete, organizarea ridicării de
produse, organizarea transportului de colete,
servicii de ridicare de pachete, livrare de
colete şi produse, servicii de ridicare şi livrare
de scrisori, servicii de colectare de colete,
servicii de consiliere privind distribuirea de
produse, servicii de consiliere privind transportul,
servicii de consiliere referitoare la manipularea
mărfurilor, servicii de curierat, servicii de
curierat pentru transportul de marfă, servicii de
curierat pentru livrarea de pachete , servicii de
expediere, servicii de livrare, servicii de livrare
a pachetelor, servicii de localizare şi urmărire
de scrisori şi colete, servicii de organizare a
transportului, servicii de transport, servicii de
transport şi expediţie de mărfuri, transport de
colete, transport de mărfuri, transport prin curier,
transport de colete în 24h

───────

(210) M 2017 07596
(151) 23/11/2017
(732) SC ALEXANDER PHONE

SERVICE SRL, STR. CRINULUI
NR. 4B, CARTIER OMNIS
RESIDENCE CAMERA 3,
MANSARDĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE
13,38 MP, COMUNA CORBEANCA,
SAT TAMASI, RO.IL, ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RS RAINSTAHL COOKWARE

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

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

8. Unelte şi scule acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, aparate de ras, cutii pentru
tacâmuri, cuţit de răzuit pentru foi de furnir, cuţit
de rindea, cuţit mic de bucătărie pentru cojirea
fructelor şi legumelor, cuţitaşe, cuţite, cuţite
biodegradabile, cuţite confecţionate din metale
preţioase, cuţite de abatoare, cuţite de aruncare,
cuţite de aşchiere , cuţite de brânză, neelectrice,
cuţite de bucătărie, cuţite de bucătărie cu
lamă subţire, cuţite de bucătărie folosite de
bucătari, cuţite de bucătărie japoneze pentru
tocat mărunt, cuţite de bucătărie (neelectrice),
cuţite de bucătărie pentru felierea peştelui,
cuţite de buzunar, cuţite de călăfătuire (unelte
manuale), cuţite de feliat brânză (acţionate
manual), cuţite de grădinărit, cuţite de întins
(tacâmuri), cuţite de lamă fixă cu teacă,
cuţite de lucru, cuţite de măcelărie, cuţite
de măcelărie (neelectrice), cuţite de masă,
cuţite de masă din oţel inoxidabil, cuţite de
menaj, cuţite de pâine (acţionate manual),
cuţite de paletă, cuţite de potcovărie, cuţite din
argint masiv, cuţite din ceramic, cuţite, furculiţe
şi linguri, cuţite manuale pentru uz casnic,
cuţite pentru brânzeturi, cuţite pentru bricolaj,
cuţite pentru covoare, cuţite pentru curăţat
peşte, cuţite pentru debavurat, cuţite pentru
decojire, cuţite pentru filetat, cuţite pentru fructe,
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cuţite pentru grapefruit, cuţite pentru pâine
(acţionate manual), cuţite pentru pescuit, cuţite
pentru pizza, cuţite pentru pizza, neelectrice,
cuţite pentru raboteze, cuţite pentru scufundări,
cuţite pentru tăiat carnea, cuţite pentru undiţe
pentru pescuit, cuţite pentru unt, cuţitoaie de
potcovar, deschizătoare de conserve acţionate
manual, deschizătoare de stridii, deschizătoare
neelectrice de conserve, dispozitive de ascuţit
cuţite, dispozitive de curăţat cartofi (cuţite),
fiare de călcat, fiare de călcat electrice cu
abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, fiare de călcat electrice, fiare de
călcat, non-electrice, fiare de gofrat, foarfece de
uz personal (electrice şi neelectrice), foarfece
de uz casnic, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, maşini de găurit, maşini de ras
electrice, maşini de tuns electrice, ondulatoare
de păr electrice, truse de manichiură (electrice),
truse de pedichiură electrice, linguri, tacâmuri
(cuţite, furculiţe şi linguri), aparate electrocasnice
de igienă şi frumuseţe pentru oameni şi animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor,
cuţite de bucătărie şi instrumente de tăiat,
tacâmuri, feliatoare, acţionate manual .feliatoare
de legume, feliatoare de brânză, neelectrice,
răzuitoare.
11. Ventilatoare de aer condiţionat, dispozitive
de inducţie a aerului (aer condiţionat),
aparate mobile de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat electrice, extractoare
vventilaţie sau aer condiţionat), aparate de aer
condiţionat portabile, instalaţii centralizate de aer
condiţionat, ventilatoare pentru aparate de aer
condiţionat, aparate de aer condiţionat pentru
încăperi, aparate de aer condiţionat pentru vase,
unităţi de aer condiţionat pentru locuinţe, filtre
pentru aparate de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat pentru ferestre, filtre de aer pentru
unităţile aparatelor de aer condiţionat, instalaţii
de aer condiţionat pentru maşini, ventilatoare
pentru instalaţii de aer condiţionat, rotoare (piese
pentru aparate de aer condiţionat), instalaţii de
aer condiţionat pentru uz casnic, aparate de
aer condiţionat pentru uz casnic, ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
instalaţii de aer condiţionat de uz agricol,
instalaţii de aer condiţionat de uz comercial,
aparate de aer condiţionat de uz comercial,
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalaţiilor de aer condiţionat de uz casnic,
ventilatoare, ventilatoare axiale, ventilatoare
eoliene, ventilatoare de extracţie, ventilatoare
pentru şemineuri, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare pentru vehicule, ventilatoare de
plafon, ventilatoare de tavan, ventilatoare pentru
absorbţie, ventilatoare de aspiraţie, ventilatoare

de cameră, ventilatoare de masă, ventilatoare
electrice de încălzire, ventilatoare cu aer
comprimat, ventilatoare pentru instalaţii de
aer condiţionat, ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), entilatoare de
uz comercial, ventilatoare de uz industrial,
ventilatoare de uz casnic, ventilatoare axiale
de climatizare, ventilatoare de aer condiţionat,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice de uz personal, ventilatoare electrice
sub formă de instalaţii de ventilare de uz
casnic, ventilatoare electrice sub formă de
componente ale instalaţiilor de aer condiţionat de
uz casnic, calorifere portprosop, oale electrice,
oale (încălzite electric), oale electrice de gătit,
oale de gătit electrice, oale electrice sub
presiune, oale electrice (de uz casnic), Oale
electrice cu aburi pentru legume, oale cu abur
electrice pentru gătit, oale electrice cu aburi
pentru orez, Oale de gătit sub presiune, electrice,
tigăi electrice, termoplonjoare electrice, grătare
electrice, grilluri electrice, cuptoare, cuptoare
electrice, cuptoare electrice de prăjit, cuptoare
electrice de gătit, cuptoare de uz casnic,
cuptoare electrice de gătit, de uz casnic,
cuptoare de coacere pentru alimente de uz
comercial. încălzitoare instantanee. încălzitoare
de apă (aparate), încălzitoare de apă și boilere,
încălzitoare de apă pentru chiuvetă, încălzitoare
de apă şi boilere, încălzitoare electrice pentru
picioare (de uz personal), încălzitoare electrice
pentru picioare (altele decât cele pentru uz
medical), încălzitoare electrice pentru prosoape,
boilere, boilere pentru spălare, boilere pentru
încălzire, boilere de uz casnic, arzătoare,
boilere şi încălzitoare, boilere pentru instalaţii de
alimentare cu apă caldă.
21. Oale de gătit, suporturi pentru oale, oale
neelectrice pentru făcut conserve, oale sub
presiune, oale de gătit sub presiune, oale
duble pentru bain-marie, oale cu presiune
(vase de bucătărie), oale de fiert sub presiune,
neelectrice, oale şi tigăi portabile pentru
camping, oale şi tigăi pentru gătit (non-electrice),
oale de gătit pentru utilizare în cuptoare cu
microunde, tigăi neelectrice, tigăi pentru ouă,
tigăi cu mâner, tigăi orientale (wokuri), tigăi
din sticlă, tigăi pentru clătite, tigăi de prăjit,
tigăi, veselă, caserole (veselă), platouri (veselă),
servicii (veselă), veselă pentru servit, suporturi
pentru veselă, veselă din sticlă, veselă pentru
picnic, veselă din ceramic, pahare (veselă de
băut), servicii de ceai (veselă), servicii de cafea
(veselă), farfurii din plastic (veselă), veselă,
articole de bucătărie şi recipient, veselă, altele
decât cuţite, furculiţe şi linguri, linguri pentru
gătit şi servit, pentru bucătărie, linguri pentru
gătit şi servit (ustensile de bucătărie), linguri
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de amestecat (ustensile de bucătărie), spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
linguri pentru gătit şi servit, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), suporturi pentru linguri,
forme pentru prăjituri, forme de prăjituri, forme de
copt prăjituri, tăvi de uz casnic, tăvi şi forme de
copt, farfurii.

───────

(210) M 2017 07597
(151) 23/11/2017
(732) INTERMED CONCEPT LINE SRL,

ALEEA ION AGÂRBICEANU NR.
3-11, CLĂDIREA A, ET. 9, APT.
91A2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INTERMED CONCEPT
romania-fulfillment.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.15.09; 26.04.09

(591) Culori revendicate:portocaliu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de articole pentru transport, ambalare de
produse alimentare, ambalare de produse în
containere, ambalare de produse în tranzit,
ambalarea, ambalarea mărfurilor, ambalarea
produselor, colectare, transport şi livrare de
produse, documente, colete şi corespondenţă,
colectare, transport şi livrare de produse,
colectarea de pachete pe cale rutieră, livrarea
de colete, consiliere privind serviciile de
expediere a mărfii, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de colete, depozitare
de bagaje, depozitare de produse, depozitare
de produse în tranzit, depozitare de produse
în magazii, depozitare şi livrare de bunuri,

depozitarea mărfurilor, descărcare de marfa,
distribuire de corespondenţă, distribuirea de
colete, distribuţie (transport) de mărfuri
pe şosea, expediere de mărfuri, servicii
de expediere, expedierea corespondenţei,
împachetarea produselor, încărcarea mărfurilor,
încărcarea vehiculelor cu mărfuri, închiriere de
spaţii de stocare în depozite, livrare de colete pe
cale aeriană, livrare de colete pe cale terestră,
livrare de colete pe cale rutieră, livrare de colete
prin curierat, livrare de mărfuri prin curier, livrare
pe cale rutieră de colete, livrare şi expediere de
scrisori şi de colete, livrarea de mărfuri, livrarea
de mărfuri comandate prin corespondenţă,
manevrarea mărfurilor, organizarea ridicării
de pachete, organizarea ridicării de colete,
organizarea ridicării de produse, organizarea
transportului de colete, ridicare de pachete,
ridicare şi livrare de colete şi produse, ridicare
şi livrare de scrisori, servicii de ambalare,
servicii de colectare de colete, servicii de
consiliere privind distribuirea de produse, servicii
de consiliere privind transportul, servicii de
consiliere referitoare la manipularea mărfurilor,
servicii de curierat, servicii de curierat pentru
transportul de marfă, servicii de curierat pentru
livrarea de pachete, servicii de depozitare,
servicii de depozitare de colete, servicii de
depozitare de produse, servicii de depozitare
de încărcături, servicii de etichetare, servicii de
expediere servicii de livrare, servicii de livrare
a pachetelor, servicii de localizare şi urmărire
de scrisori şi colete, servicii de organizare a
transportului servicii de transport, servicii de
transport şi expediţie de mărfuri, transport de
colete, transport de mărfuri, transport prin curier,
transport de colete în 24h, servicii de curierat,
servicii de transport, transport securizat, logistică
de transport, transport prin curier, organizarea
serviciilor de transport, transport de marfă şi
cargo şi servicii de debarasare, servicii de
curierat pentru transportul de marfă, servicii de
consultanţă în domeniul transportului, servicii
de consiliere privind transportul, servicii de
depozitare securizată (transport), livrarea de
corespondenţă prin poştă şi/sau curieri, servicii
de curierat pentru livrarea de pachete, servicii
de curierat pentru livrarea de colete, servicii de
curierat pentru livrarea de mărfuri, organizare şi
supraveghere a serviciilor de livrare a comenzilor
prin poştă, servicii poştale, organizarea livrării de
produse prin poştă.

───────
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(210) M 2017 07598
(151) 23/11/2017
(732) MAGAZINUL CU POVESTI SRL,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 289-293, PARTER, SC.
4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAGAZINUL cu poveşti
DOAR ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 24.07.23; 09.01.09

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

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

35. Administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea magazinelor, afişare de anunţuri
publicitare pentru terţi, încheierea de contracte
de cumpărare şi vânzare de mărfuri, închiriere
de orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, marketing de produse,
marketing promoţional, difuzare de materiale
publicitare, organizare de demonstraţii în scopuri
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, organizare de
prezentări în scopuri comerciale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate, publicare de
materiale promoţionale, servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerţ cu amănuntul în legatură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătura cu: cafea, cacao,
ceaiuri, produse alimentare, îngheţată, ciocolată,

produse de cofetărie, deserturi, produse de
brutărie, produse lactate, fructe de mare,
jocuri, jucării, materiale tipărite, diverse tipuri
de carne, preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice, produse de
toaletă, materiale educaţionale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la: fructe, delicatese, articole sportive,
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătura cu: produse de păr, produse pentru
animale de companie, accesorii pentru haine,
accesorii de modă, cuţite de bucătărie, vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu: articole care servesc la acoperirea
capului, preparate pentru curăţenie, suplimente
alimentare, preparate dietetice, genţi, materiale
educaţionale, încălţăminte, preparate pentru
parfumare, instrumente de cosmetică pentru
oameni, strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, promovare online de reţele informatizate
şi pagini web, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte.
39. Servicii de livrare, livrare de alimente,
livrarea de mărfuri, livrare şi depozitare de
bunuri, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum (transport).

───────
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(210) M 2017 07599
(151) 23/11/2017
(732) WALL INTERNATIONAL

SECURITY SRL, SOS.
GHERMANESTI NR. 86, JUD.
ILFOV, COMUNA SNAGOV, SAT
GHERMANESTI, ROMANIA

(540)

WALL INTERNATIONAL
SECURITY MMXVII

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 03.07.01;
03.07.16; 03.07.24; 24.13.04; 24.01.09;
01.11.08; 01.01.05; 05.03.17; 23.01.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
negru, roşu

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

38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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 07600
(151) 23/11/2017
(732) ASOCIATIA PELUZA SUD, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 2,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB "U" CRAIOVA

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.22;
21.03.01; 23.01.01; 24.01.09; 27.05.01;
02.09.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2017 07601
(151) 23/11/2017
(732) BETAROM IMPEX S.R.L., STR.

TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SPAŢIUL COMERCIAL 1, PARTER,
JUD. CLUJ

, CLUJ NAPOCA, ROMANIA
(540)

AQUINA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 27.05.11; 26.11.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.

───────

(210) M 2017 07604
(151) 23/11/2017
(732) S.C. NATURO JUICE SRL, STR.

LUCIAN BLAGA NR. 2, BL. A53,
SC. D, ET. 5, AP. 18, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU-VÂLCEA, ROMANIA

(540)

Naturo Juice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 05.07.09; 05.07.13; 05.07.17;
05.07.22; 05.07.24; 05.03.11; 05.09.01;
05.09.03; 05.09.24

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

32. Sucuri naturale, smoothies, siropuri de fructe
pentru băuturi.

───────

(210) M 2017 07605
(151) 23/11/2017
(732) SC TERA PROFIL SRL, STR.

FOSTUL CAP NR. 1, JUD. TIMIŞ,
DUDESTII NOI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)
TERA LED

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

9. Led stradal, led industrial, led interior, led
panou solar, tub led, proiector led, semnalizare
led, led arhitectural, reclamă led.

───────

(210) M 2017 07606
(151) 23/11/2017
(732) SORIN-NICOLAE BIRCEA, STR.

PARÂNG NR. 14, BL. J1, SC. 1,
ET. 2, AP. 9, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Soare-n Maramureş

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 07.05.10; 01.03.15; 06.19.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, hotel, pensiuni, restaurante.

───────
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(210) M 2017 07607
(151) 23/11/2017
(732) SC BEAUTY EXPRESSION SRL-

D, STR. PRECIZIEI NR. 6M, BL.
7B, ET. 7, AP. 37, 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, ROMANIA

(540)

the CLIQUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare, servicii de tratamente de
înfrumuseţare, servicii de cosmetică, tratament
cosmetic, servicii de machiaj cosmetic, furnizare
de informaţii în materie de frumuseţe, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare.

───────

(210) M 2017 07608
(151) 23/11/2017
(732) COSMIN VIOREL COSTACHE,

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR.
19, BL. 5, SC. B, ET. 5, AP. 49,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040235,
ROMANIA

(540)
Q-DENT

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

44. Servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2017 07609
(151) 23/11/2017
(732) SC PARTAJE-COM SRL, STR.

LAZĂR GHEORGHE NR. 40,
CAMERA 3, SC. B, ET. 9, AP. 34,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300
385, ROMANIA

(540)

Herba Banat 100% NATURAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
05.07.11; 24.15.01; 24.15.07; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, comert cu amănuntul şi en-
gros în special în ceea ce priveste:
produsele farmaceutice inclusiv suplimente
nutritive, produse naturiste şi altele similare,
produsele alimentare, cosmetice, de igienă şi
dezinfectante, precum şi comert cu amănuntul şi
en-gros a aparaturii şi a dispozitivelor medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul şi en-gros
pentru toate produsele enumerate mai sus,
lucrări de birou.
44. Servicii medicale, consultaţii şi consiliere
în domeniul medical, în special în nutriţie
şi alimentaţie sănătoasă, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2017 07610
(151) 23/11/2017
(732) GABRIELA RUXANDRA CHIREA,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 46,
BL. O20, SC. 2, AP. 18, SECTOR 3,
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, ROMANIA

(540)

cezilia Aici pentru cei mici

(531) Clasificare Viena: 02.09.19; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptînd transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2017 07611
(151) 23/11/2017
(732) DRAGOŞ PASCAL, STR.

ETERNITATE NR. 1, BL. 305, SC.
B, ET. 2, AP. 6, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700305, ROMANIA

(540)

FE FILM EVENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.22; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#0c000c), galben
(HEX=#c9b38b), argintiu
(HEX=#f5f5f6), auriu (HEX=#5a5019)

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

41. Producţie audio şi video, fotografie.
───────
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(210) M 2017 07612
(151) 23/11/2017
(732) DUMITRU HRISTU, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN NR. 144, BL. MD7B,
SC. A, ET. 1, AP. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Dumy Cofetărie
Patiserie Tradiţia Învinge

(531) Clasificare Viena: 08.01.07; 09.07.19;
25.01.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2017 07613
(151) 23/11/2017
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, , JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
Familia Bibescu

(511) Produse și/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, gestiunarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2017 07614
(151) 24/11/2017
(732) SAMMARINESE SRL, STR.

GHIMPAŢI NR. 23, BL. 2, SC. 3,
AP. 80, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040753, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

ARROSTICINI
italian street food

(531) Clasificare Viena: 03.04.13; 04.05.05;
04.05.21; 16.03.13; 27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/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.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2017 07615
(151) 23/11/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÂNCRĂIENI NR. 841A, JUDEŢUL
HARGHITA , SAT SÎNCRĂIENI,
537265, ROMANIA

(540)
CSIKI RABLO

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

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

(210) M 2017 07616
(151) 23/11/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÂNCRĂIENI NR. 841A, JUDEŢUL
HARGHITA , SAT SÎNCRĂIENI,
537265, ROMANIA

(540)
TILTOTT CSIKI WHISKY

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

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

(210) M 2017 07617
(151) 23/11/2017
(732) GEORGESCU MARIANA, STR.

VALEA CĂLUGĂREASCĂ NR.
22, BL. E1, AP. 39, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BEL PUNTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, bej (pantone
719C)

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2017 07619
(151) 23/11/2017
(732) SC COANDI CST GROUP SRL,

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR.
5, JUD. ARAD, ARAD, 310112,
ROMANIA

(540)

COANDI PIZZERIE
& RESTAURANT

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

(591) Culori revendicate:alb (HEX=#ffffff),
maro închis (HEX=#7b6247)

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă.
39. Livrare de pizza (transport).
43. Rezervări la restaurant, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant şi bar, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri.

───────
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(210) M 2017 07620
(151) 23/11/2017
(732) NYRVUSANO

PHARMACEUTICALS SRL, STR.
PETRU ȘI PAVEL NR. 61B, ET. 1,
AP. 5, 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)
Vertikgo

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

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare pentru
uz uman, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare pe bază de vitamine,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente antioxidante, suplimente alimentare
pe bază de plante medicinale, remedii naturale
și farmaceutice.

───────

(210) M 2017 07621
(151) 23/11/2017
(732) SAVENCIA SA, 42 RUE

RIEUSSEC, VIROFLAY, F-78220,
FRANȚA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
MONTAVER

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

29. Lapte, brânză şi produse lactate.
───────

(210) M 2017 07622
(151) 23/11/2017
(732) UNIVERSITATEA ALEXANDRU

IOAN CUZA DIN IAŞI, BD. CAROL
I NR. 11, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700506, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA din IAŞI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05;
24.01.13; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb, violet,
galben, negru

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

16. Cărţi, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepţia mobilei, materiale
pentru desen și pentru artiști, material didactic și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, reviste, pliante promoționale și
informative, materiale promoționale.
35. Promovare cărți, reviste, periodice
științifice, cursuri, materiale didactice, materiale
informative și promoționale, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou.
40. Servicii de tipografie.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, servicii universitare,
educație și instruire, servicii de educație și
formare profesională, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri de limbi străine, organizarea de cursuri
de instruire tehnică, organizarea de cursuri
de educație fizică, organizarea de cursuri prin
metode autodidactice, organizarea de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizarea de cursuri prin metode de învățare la
distanţă, organizare și coordonare de cursuri de
zi pentru adulţi, organizare de cursuri de formare
profesională cu privire la calculatoare, servicii
de educaţie, instruire și divertisment, organizare
și coordonare conferinţe, servicii de educație
universitară, cercetare în domeniul educației,
servicii de editare, publicare.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii de laboratoare științifice, servicii
de informații științifice, servicii științifice de
programare de calculatoare, servicii științifice și
cercetare în acest domeniu, cercetare biologică,
cercetare genetică, cercetare tehnică, cercetare
științifică, cercetare biochimică, cercetare
arheologică, cercetare biotehnologică, cercetare
tehnologică, servicii de cercetare, cercetare
de laborator, laborator de cercetare, cercetare
în domeniul hidrologic, servicii de cercetare
matematică.

───────

(210) M 2017 07623
(151) 23/11/2017
(732) SC APACIUC-HAR SRL,

STR. TOPLIŢA NR. 147, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
ROMANIA

(740) CIPI NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

APACIUC

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.04

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

clase:
32. Ape minerale şi carbogazoase şi alte băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2017 07624
(151) 23/11/2017
(732) AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL,

STR. CEREMUSULUI, NR. 18A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
ROTONDO

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

30. Orez.
───────

(210) M 2017 07625
(151) 23/11/2017
(732) MUNICIPIUL ARAD, STR.

REVOLUŢIEI NR. 75, JUD. ARAD,
ARAD, 310130, ROMANIA

(540)
JURNALUL

MUNICIPIULUI ARAD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2017 07626
(151) 23/11/2017
(732) MARCHESA CONSULT SRL, STR.

TURDA NR. 122, BL. 39, SC. A, ET.
7, AP. 36, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
workpedia

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

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

───────

(210) M 2017 07627
(151) 24/11/2017
(732) ASOCIAŢIA 11EVEN, STR.

VÂNTULUI NR. 13, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400221, ROMANIA
Ovidiu-Mihai Neamţu, STR.
VÂNTULUI NR. 13, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400221, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA
APPELLO BRANDS, STR.
JUSTIȚIEI, NR. 2. , SIBIU, 550004,
ROMANIA

(540)

11 even

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 26.01.17

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

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

───────

(210) M 2017 07630
(151) 24/11/2017
(732) Abacus Consulting SRL, STR.

ILIE GRIPESCU NR. 8, PARTER,
CAM. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
bondarel

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.

───────

(210) M 2017 07633
(151) 24/11/2017
(732) S.C. PROSPECTIUNI DIVIZIA

PAZA SI PROTECTIE S.R.L., STR.
CARANSEBES NR. 1, CORPUL
CENTRAL, BIROURILE 61, 62,
63, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

G PROSPECŢIUNI DIVIZIA
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 21.03.01; 26.01.04

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/11/2017-25/11/2017

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

───────

(210) M 2017 07634
(151) 24/11/2017
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FOCSANI RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
29.01.02; 19.09.02; 01.15.01; 01.15.15

(591) Culori revendicate:alb, galben (Pantone
7406 C)

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie

sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07635
(151) 24/11/2017
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MALL OF MOLDOVA

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

7. Mașini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
și calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
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masini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07636
(151) 24/11/2017
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S SEBES RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz
(Pantone 218C)

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

7. Mașini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,

transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
și calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj materiale pentru artişti, pensule,
masini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07637
(151) 24/11/2017
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

T TARGU SECUIESC
RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(Pantone 7488C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Mașini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9.  Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei și calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj materiale pentru artişti, pensule,
masini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07638
(151) 24/11/2017
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

R RAMNICU SARAT
RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, portocaliu
(Pantone 144C)

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

7. Mașini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9.  Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei și calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj materiale pentru artişti, pensule,
masini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07639
(151) 24/11/2017
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

F FAGARAS RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(Pantone 299C)

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

7. Mașini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
și calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj materiale pentru artişti, pensule,
masini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07640
(151) 24/11/2017
(732) Roxana-Ioana Strava-Rădoaie,

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR.
13, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010592, ROMANIA

(540)

Dor d'Ardeal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07641
(151) 24/11/2017
(732) BAFTA SECURITY SRL, STR.

ARGENTINEI NR. 25, CORP
B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

S BAFTA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 27.05.01;
27.05.02

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

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracţie,
servicii de pază şi protecţie, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii oferite de către agenţii
de pază pentru magazine, gardă de corp
personală (escortă), escortă personală (gardă
de corp), escortă (gardă de corp personală),
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protejarea
proprietăţii şi a persoanelor, servicii de siguranţă,
salvare, securitate şi control, servicii de
securitate pentru protecţia persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietăţii,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informaţii despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecţia proprietăţii şi
persoanelor.

───────

(210) M 2017 07642
(151) 24/11/2017
(732) TEAM FORCE SECURITY SRL,

STR. DOCTOR STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TEAM FORCE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 03.07.17;
26.01.16; 26.01.18

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/11/2017-25/11/2017

(210) M 2017 07643
(151) 24/11/2017
(732) CIEL ADMINISTRARE SRL, STR.

CAMINULUI NR. 32, BL. D2, SC.
C, PARTER, AP. 43, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CIEL ADMINISTRARE
IMOBILE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.24

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a proprietăţii corporale, servicii
personale şi sociale prestate de alţii pentru a
satisface nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07644
(151) 24/11/2017
(732) ANIA ALINA MOCANU, STR.

9 MAI BL. 2, SC. A, AP. 4,
FALTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
MOKATRANS

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07645
(151) 24/11/2017
(732) ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI,

STR. MIHAI BRAVU NR. 11,
MUNICIPIUL TARGOVISTE,
DAMBOVITA, ROMANIA

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

(540)
ARHIEPISCOPIA

TARGOVISTEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07646
(151) 24/11/2017
(732) PREMIUM PARTS S.R.L., STR.

ARENEI NR. 4, AP. 2, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CRISTIAN
MARIUS ENACHE, STR. DR.
NICOLAE TURCESCU, NR.6, AP.2,
BUCUREŞTI

(540)

Nona

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01; 11.01.22

(591) Culori revendicate:pantone 484 C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi îndulcitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2017 07647
(151) 24/11/2017
(732) SC GREEN IDEAS GROUP

MTC SRL, STR. JIRULUI NR.
6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

Casa Frumoasă & Gospodina

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 02.09.01; 05.03.13;
05.03.15

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

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

2. Vopsele, vopsele anto-vegetative, vopsele
bactericide, vopsele ceramice, vopsele email,
vopsele ignifuge, agenţi de îngroşare pentru
vopsele, diluanti pentru vopsele, vopsea de
protecţie pentru lemn, coloranti, lacuri şi vopsele,
lacuri, vopsea pentru exterior, vopsea pentru
interior, vopsea de uz casnic, vopsea rezistentă
la coroziune, aditivi pentru vopsele, coloranţi
pentru vopsele, diluanti pentru lacuri şi alte
vopsele, vopsele şi coloranţi, vopsele antistatice,
vopsele termorezistente, vopsele metalizate,
vopsele în ulei, vopsele pentru podea, vopsele
pentru birou, vopsele de hidroizolaţie, vopsele
pentru construcţii, vopsele pentru decorare,
vopsele din raşini sintetice, vopsele pentru
prevenirea ruginii, vopsele utilizate pentru
prevenirea mucegaiului, vopsele pentru protecţie
împotriva incendiilor, produse pentru protejarea
betonului (vopsele), preparate folosite pentru
grunduire (vopsele), preparate rezistente la
umezeala (vopsele), vopsele de protecţie contra
coroziunii, vopsele reflectorizante în formă de
spray.
3. Detergenţi, detergenţi pentru rufe, detergenţi
de uz menajer, detergenţi pentru spălarea
vaselor, detergenţi pentru vasul wc, detergenţi
de uz casnic, detergenţi sintetici pentru
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îmbrăcăminte, detergenţi sub formă de
spumă, produse pentru intensificarea acţiunii
detergentilor, detergenţi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi lichizi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi pentru maşini de spălat vase
sub formă de gel, detergenti, altii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricatie şi
decât cei de uz medical, detergenţi pentru
curăţarea automobilelor, detergenţi ecologici
de rufe, detergenţi de rufe pentru curăţare
de uz menajer, produse de curăţare pentru
îndepărtarea lacului de pardoseală, produse
de curăţare pentru piatră, produse de curăţare
pentru metale, produse de curăţare a cromului,
produse de curăţare pentru vehicule, produse de
curăţare pentru parbriz, produse de curăţare de
uz casnic, produse pentru curăţarea geamurilor
(de lustruire), produse de curăţare sub formă
de spume, produse pentru curăţarea litierelor
care includ dezodorizante, produse de curăţare
dizolvante sub formă de emulsie, produse sub
formă de spray pentru curăţarea geamurilor,
batiste impregnate cu produse pentru curăţarea
ochelarilor de vedere, solvenţi pe bază de alcool
utilizaţi ca produse de curăţare, produse de
curăţare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curăţare sub formă de spray
pentru materiale textile, balsamuri pentru rufe,
bureţi abrazivi pentru satinare, bureţi impregnati
cu produse de toaletă, bureţi impregnati
cu sapun, cârpe impregnate pentru lustruit,
ceară antiderapanta pentru duşumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, pudre de lustruire, preparate
pentru lustruire, ceară preparata pentru lustruire,
produse pentru lustruirea mobile, produse pentru
lustruirea podelelor, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru curăţarea
geamurilor (de lustruire), preparate de curăţare
pentru sticlă, substanţe de curăţare pentru
uz casnic, preparate de curăţare pentru placi
de gresie, preparate chimice de curăţare
pentru uz casnic, decapanti pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curăţare), serveţele
de hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, preparate pentru baie, lavete
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curăţeniei, produse de lustruit,
substanţe naturale de lustruit pentru podele,
substanţe degresante, lichide degresante, soluţii
pentru curăţarea covoarelor, produse pentru
curăţarea mobilierului, săpunuri, calupuri de
săpun de toaletă, odorizante de camera,
odorizante (preparate pentru împrospătarea
aerului), săpun lichid, săpun deodorant,
sapun dezinfectant, săpun antiperspirant,
săpun medicinal, uleiuri esenţiale aromate,
săpun detergent, săpunuri parfumate, săpunuri

cosmetice, săpunuri de faţă, săpunuri pentru
toaletă, săpunuri pentru mâini, săpun pentru
igienă personal, bureţi impregnati cu săpun,
rezerve de săpun de mâini pentru dozatoare,
sapun de uz casnic, săpun praf, săpun
detergent, săpunuri de rufe, săpun lichid pentru
rufe, sprayuri odorizante pentru cameră, articole
de parfumerie şi odorizante, preparate pentru
curăţare şi odorizante, beţişoare, parfumate,
serveţele parfumate, uleiuri parfumate, beţisoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
săculeţe parfumate.
20. Saltele, saltele cu arcuri, saltele de pat,
saltele de dormit, mobilă,mobilier, oglinzi, rame,
produse din lemn, pături, aşternuturi, saltele şi
perne, mobilă de metal, mobilă de birou, uşi
pentru mobilă, postamente (mobile), suporturi
pentru cărţi (mobile), dulapuri index (mobile),
mese de computer (mobile), dulapuri pentru
prosoape (mobile), bănci (mobile), jaluzele
interioare (mobile), jaluzele verticale, suporturi,
suporturi pentru rame de tablouri, scaune,
cufere pentru jucării, cufere nemetalice, comode,
cuiere nemetalice, agăţătoare pentru haine,
cârlig nemetalic de agăţat haine, cuiere,
suporturi de draperii, altele decât cele din
material textil,cârlige pentru draperii, sine pentru
draperii, inele pentru draperii, galerii pentru
draperii, role pentru draperii, perne, rame pentru
broderie, rame de tablouri, jaluzele interioare
(mobile), jaluzele de interior, din material textil,
scaune, scaune din metal, vitrine (mobile),
mese, suporturi pentru umbrele, jaluzele din
lemn ţesute (mobile), cârlige nemetalice pentru
decoraţiuni de perete (gen tapiserii, covorase),
decoraţiuni din ceramica pentru uşi, decoraţiuni
pentru uşi, din plastic.

21. Dozatoare de săpun, suporturi pentru săpun
lichid, dispozitive pentru săpun lichid, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpunuri, aparat
pentru parfumarea aerului, bureţi abrazivi, bureţi
abrazivi de bucătărie sau de uz casnic, bureţi
abrazivi pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curăţare), bureţi de
menaj, bureţi pentru vase, cârpe de curăţat,
cârpe de curăţat din microfiber, cârpe de
şters praful, cârpe pentru curăţare, cârpe
pentru curăţat podeaua, cârpe pentru lustruit,
savoniere, suporturi pent beţişoare parfumate,
ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
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27. Articole decorative pentru perete (netextile),
articole netextile, decorative pentru pereţi,
lucrate manual, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereti fabricate din
material netextil), tapet sub formă de captuşeli
de perete adezive şi decorative, de marimea
camerei, covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte articole de pardoseala, tapet, cu excepţia
celui din material textile, decoraţiuni de perete şi
tavan.

───────

(210) M 2017 07648
(151) 24/11/2017
(732) SC GREEN IDEAS GROUP

MTC SRL, STR. JIRULUI NR.
6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

Tradiţii Româneşti !

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.09; 05.05.20

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

clase:
3. Serveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, serveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, serveţele
umede pentru îngrijirea bebeluşului, serveţele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, serveţele umede impregnate cu un
produs de curătat, serveţele parfumate,
serveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, serveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, serveţele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, serveţele umezite în prealabil,

pentru uz cosmetic, servetele pentru curăţare
utilizate pentru igienă intimă feminine, serveţele
impregnate cu uleiuri esenţiale, de uz
cosmetic, serveţele impregnate pentru curăţare
(nemedicinale şi pentru uz personal), serveţele
de unica folosinţă, impregnate cu substanţe
de curăţare, pentru faţă, serveţele pentu
fata îmbibate cu produse cosmetice, serveţele
umede pentru mâini impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu loţiuni de
curăţare a pielii, serveţele antistatice pentru
uscator, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, serveţele pentru sters ochelarii
impregnate cu detergent, serveţele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
serveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, serveţele antistatice pentru
uscător.
9. Folii telefon, feţe pentru telefoane celulare,
carcase pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse de protecţie
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitaţii
de piele, carcase pentru telefoane inteligente.
16. Pungi pentru cadouri, pungi din hârtie pentru
cadouri, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
de cadou, din hârtie, pentru vin, serveţele
din hârtie, hârtie pentru serveţele, serveţele
pentru demachiat, din hârtie, serveţele de masă
din hârtie, serveţele din hârtie pentru faţă,
serveţele de masă din hârtie, serveţele de toaletă
din hârtie, serveţele de buzunar din hârtie,
serveţele de hârtie pentru uz casnic, serveţele
de hârtie de pus sub ceşti, serveţele, serveţele
pentru baie, serveţele din celuloza, serveţele din
celuloză de uz cosmetic, serveţele din celuloză
de uz casnic, serveţele de unică folosinţă,
serveţele pentru demachiat, din hârtie, serveţele
de masă din hârtie, serveţele de toaletă din
hârtie, serveţele din hârtie pentru faţă, serveţele
de buzunar din hârtie, serveţele de hârtie
pentru uz casnic, picturi (tablouri din hârtie)
înramate sau nu, paspartuuri pentru tablouri,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri, postere
din hârtie, postere montate, reproduceri de
picturi, picturi şi lucrări caligrafice, picturi,
picturi artistice, reproduceri grafice, reproduceri
fotografice, reproduceri color, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte ţesută, pantaloni,
fuste, costume, costume de damă, costume
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pentru bărbaţi, cămăşi, tricouri, rochii drepte,
rochii lungi de seară, rochii de gală pentru
femei, sacouri de gală, baticuri, baticuri de
pus pe cap, baticuri de purtat la gât,
eşarfe pentru cap, eşarfe de pus pe cap,
şaluri şi esarfe, bluze, costume populare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din in, costume
populare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
bărbaţi, femei şi copii.

───────

(210) M 2017 07649
(151) 24/11/2017
(732) SC GREEN IDEAS GROUP

MTC SRL, STR. JIRULUI NR.
6, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

România Frumoasă!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
09.01.09; 05.05.20

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

clase:
3. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, şerveţele
umede pentru îngrijirea bebeluşului, şerveţele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, şerveţele umede impregnate cu un
produs de curăţat, şerveţele parfumate,
şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, şerveţele umezite în prealabil,
pentru uz cosmetic, şerveţele pentru curăţare
utilizate pentru igiena intimă feminine, şerveţele
impregnate cu uleiuri esenţiale, de uz
cosmetic, şerveţele impregnate pentru curăţare

(nemedicinale şi pentru uz personal), şerveţele
de unică folosinţă, impregnate cu substanţe
de curăţare, pentru faţă, şerveţele pentu
faţă îmbibate cu produse cosmetice, şerveţele
umede pentru mâini impregnate cu loţiune
cosmetice, şerveţele impregnate cu loţiuni de
curăţare a pielii, şerveţele antistatice pentru
uscător, şerveţele impregnate cu preparate
de curăţare, şerveţele pentru şters ochelarii
impregnate cu detergent, şerveţele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, şerveţele antistatice pentru
uscător.
9. Folii telefon, feţe pentru telefoane celulare,
carcase pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse de protecţie
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitaţii
de piele, carcase pentru telefoane inteligente,
tocuri pentru ochelari, etuiuri de ochelari.
16. Pungi pentru cadouri, pungi din hârtie pentru
cadouri, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
de cadou, din hârtie, pentru vin, şerveţele
din hârtie, hârtie pentru şerveţele, şerveţele
pentru demachiat, din hârtie, şerveţele de masă
din hârtie, şerveţele din hârtie pentru faţă,
şerveţele de masă din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele de buzunar din hârtie,
şerveţele de hârtie pentru uz casnic, şerveţele
de hârtie de pus sub ceşti, şerveţele, şerveţele
pentru baie, şerveţele din celuloză, şerveţele din
celuloză de uz cosmetic, şerveţele din celuloză
de uz casnic, şerveţele de unică folosinţă,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
de masă din hârtie, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele din hârtie pentru faţă, serveţele
de buzunar din hârtie, şerveţele de hârtie
pentru uz casnic, picturi (tablouri din hârtie)
înrămate sau nu, paspartuuri pentru tablouri,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri, postere
din hârtie, postere montate, reproduceri de
picturi, picturi şi lucrări caligrafice, picturi,
picturi artistice, reproduceri grafice, reproduceri
fotografice, reproduceri color, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tiparite
(tipărituri).
21. Cârpe de curăţat din microfibre, cârpe pentru
curăţare, cârpe de curăţat, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru curăţat podeaua, cârpe de şters
praful, materiale pentru lustruire (cârpe), cârpe
pentru spălat duşumele, cârpe pentru ştergerea
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lentilelor optice, cârpe de bumbac pentru curăţat,
cârpe de şters pentru ştergerea ochelarilor.

───────

(210) M 2017 07650
(151) 24/11/2017
(732) LAURA COROIANU, STR.

VIITORULUI NR. 43B, JUD. ILFOV,
SAT CORBEANCA, ROMANIA

(540)
B. UNITED

(511) Produse și/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 07651
(151) 24/11/2017
(732) ALIN-ADRIAN DEMETER, BD.

DECEBAL NR. 26, BL. S2, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
UZZI

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
educaţie, instruire, servicii de înregistrări audio-
video şi a imaginilor.

───────

(210) M 2017 07652
(151) 24/11/2017
(732) SC FRISBO EFULFILLMENT SRL,

STR. HĂRMANULUI NR. 0 (FĂRĂ
NUMĂR), JUDEŢUL BRAŞOV,
BOD, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

frisbo E-FULFILLMENT
SERVICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2017 07653
(151) 24/11/2017
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP C1,
SPAŢIU U31, ET. 2, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, 077010, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)
TIKI TAKA 4FINGERS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Dulciuri (bomboane, acadele, caramele,
dulciuri gumate, tablete de ciocolată),
napolitane, biscuiţi dulci sau săraţi, produse de
cofetărie, ciocolată, deserturi preparate (produse
de cofetărie).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii în legătură cu următoarele
produse din clasa 30: dulciuri (bomboane,
acadele, caramele, dulciuri gumate, tablete
de ciocolată), napolitane, biscuiţi dulci sau
săraţi, produse de cofetărie, ciocolată, deserturi
preparate (produse de cofetărie).

───────

(210) M 2017 07654
(151) 24/11/2017
(732) SC SMARTATLETIC SRL, STR.

MARIA HAGI MOSCU NR. 1,
DEMISOL, AP. 1, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

smart atletic

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07655
(151) 24/11/2017
(732) Taco Bell Corp., 1 GLEN BELL

WAY, IRVINE, CA 92618, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BEEFY MELT GRILLER

(511) Produse și/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.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2017 07656
(151) 24/11/2017
(732) Taco Bell Corp., 1 GLEN BELL

WAY, IRVINE, CA 92618, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT SA, STR.ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI

(540)
CHOCODILLA

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

30. Mâncare mexicană, în special tortilla şi
deserturi pe bază de ciocolată, produse de
cofetărie.

───────
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(210) M 2017 07657
(151) 24/11/2017
(732) Taco Bell Corp., 1 GLEN BELL

WAY, IRVINE, CA 92618, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT SA, STR.ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI

(540)
BIG BELL BOX

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti şi materiale
pentru desen, pensule, material didactic şi pentru
învăţămant, materiale plastice (folii, pelicule şi
pungi), pentru împachetat şi ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2017 07658
(151) 24/11/2017
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, UNITED
KINGDOM, LONDON, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE

(740) ROMINVENT SA, STR.ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI

(540)
THE UNSEEN

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, aparate
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,

maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.

───────

(210) M 2017 07659
(151) 24/11/2017
(732) ANAMAR OPTIMAC SRL , STR. 13

DECEMBRIE NR. 129, SC. A, ET.
6, AP. 56, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,
ETAJ 1/107, IAŞI, RO.IA, ROMANIA

(540)

OPTIMAC.RO

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
35.  Regruparea în avantajul terţilor a ochelarlor,
a lentilelor de contact şi alte produse
similare (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, în locaţii specializate, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2017 07660
(151) 24/11/2017
(732) MARATON BUSINESS

SRL, INTRAREA GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 6, CAMERA
1, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VOTTON
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice, discuri compacte,
DVD-uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare.

───────

(210) M 2017 07661
(151) 24/11/2017
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP C1,
SPAŢIU U31, ET. 2, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, 077010, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)
TIKI TAKA ONE FINGER

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

30. Dulciuri (bomboane, acadele, caramele,
dulciuri gumate, tablete de ciocolată),
napolitane, biscuiți dulci sau sărați, produse de
cofetărie, ciocolată, deserturi preparate (produse
de cofetărie).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii în legătură cu următoarele
produse din clasa 30: dulciuri (bomboane,
acadele, caramele, dulciuri gumate, tablete
de ciocolată), napolitane, biscuiți sărați sau
dulci, produse de cofetărie, ciocolată, deserturi
preparate (produse de cofetărie).

───────

(210) M 2017 07662
(151) 24/11/2017
(732) ALEX - STAR SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 27, JUDEŢUL ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

CĂLINDAR FRUCTAR

(531) Clasificare Viena: 05.05.13; 05.13.01;
05.13.07; 05.13.09; 25.07.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru, verde închis, verde oliv, verde
deschis, maro, mov deschis

(511) Produse și/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.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 07663
(151) 24/11/2017
(732) ALEX - STAR SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 27, JUDEŢUL ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

CĂLINDAR LEGUMAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
05.13.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru, gri, turcoaz

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07664
(151) 24/11/2017
(732) SC ALEX STAR SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 27, JUD. ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, 115300,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

TOMINA

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, roşu închis, roşu
deschis, negru, verde deschis, bej,
gri, maro deschis, crem deschis, crem
închis

(511) Produse și/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 și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 07665
(151) 24/11/2017
(732) SC ALEX STAR SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 27, JUD. ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, 115300,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

ALEX STAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.05.20;
05.05.21; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
329C, 584C, 360C, 7739C, GreenC)

(511) Produse și/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 și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07666
(151) 24/11/2017
(732) SC ALEX STAR SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 27, JUD. ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, 115300,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

ALEX STAR - Plin de verde! -
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

329C, 584C, 360C, 7739C, GreenC)
(511) Produse și/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 și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 07667
(151) 24/11/2017
(732) SC ALEX STAR SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 27, JUD. ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, 115300,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

CĂLINDAR RAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.17;
05.03.20; 05.13.01; 26.01.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, bleumarin,
negru

(511) Produse și/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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07668
(151) 24/11/2017
(732) PET PRODEXIM SRL, STR.

RADOVANU NR. 3, BL. 20, SC.
2, ET. 3, AP. 26, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

No 1 IN RO CASA DE GROS

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare şi de larg consum (cu excepţia
transportului) pentru a permite consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze comod.

───────
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(210) M 2017 07671
(151) 25/11/2017
(732) ANDRADA ELENA UNGUREANU,

STR. CIRIC NR. 53, MANSARDĂ,
AP. 3, JUD. IAŞI, IAŞI, 700335,
ROMANIA

(540)

Nature Flowers
Depozit plante&flori

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, portocaliu,
albastru, mov, alb

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

31. Bulbi de flori, flori uscate pentru decoraţii,
plante şi flori naturale, coroniţe din flori naturale,
plante, arbuşti ornamentali naturali, gazon
natural, ferigi naturale, plante agăţătoare, plante
aromatice uscate de uz decorativ, plante cu flori,
plante cu frunze, plante de apartament, plante
de pepinieră, plante fructifere vii, seminţe, plante
şi flori naturale, plante în ghiveci, seminţe, bulbi
şi răsaduri pentru reproducerea plantelor, plante
naturale utilizate ca decoruri pentru acvarii,
plante proaspete, plante uscate, plante uscate
pentru decorare, răsaduri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv
prin radio, televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată, servicii de promovare şi de
informare, gestionarea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse, în special a produselor cuprinse în
clasa 31, permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii, informaţii şi sfaturi comerciale pentru

consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă şi consultanţă, servicii de import-
export, servicii oferite de un lanţ de magazine.

───────



ERATĂ 

Referitor la depozitul m 2017 07516 publicat în data de 28.11.2017, 
dintr‐o eroare materială, clasa de produse 02 a fost publicată eronat, 
corect fiind: 

cl. 02: Vopsele; acoperiri (coatings); firnisuri; lacuri; diluanți; materiale 
colorante toate acestea fiind aditivi pentru vopsele, firnisuri sau lacuri; 
substanțe de protecție contra ruginii și împotriva deteriorării lemnului; 
preparate de grunduire, amorsare (sub formă de vopsele); vopsele 
pentru lemn (wood stains). 


