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Cereri Mărci publicate în 29/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05898 22/09/2017 AMBASADOR GROUP

SECURITY SRL
AMBASADOR GROUP
SECURITY DIVIZIA DE
SECURITATE

2 M 2017 05899 22/09/2017 VINCON LOGISTIC S.A. SIGILLUM MOLDAVIAE

3 M 2017 05967 18/09/2017 OCTAVIAN MUNTEAN MANUFAKTURA

4 M 2017 06111 22/09/2017 REGIA AUTONOMA DE
TRANSPORT DISTRIBUTIE A
ENERGIEI TERMICE

RADET

5 M 2017 06112 22/09/2017 BERGAMOT DEVELOPMENTS
SRL

OASIS

6 M 2017 06113 22/09/2017 BERGAMOT DEVELOPMENTS
SRL

PARAISO

7 M 2017 06114 22/09/2017 BERGAMOT DEVELOPMENTS
SRL

BELLARIA

8 M 2017 06115 22/09/2017 BERGAMOT DEVELOPMENTS
SRL

EXCELSIOR

9 M 2017 06116 22/09/2017 BERGAMOT DEVELOPMENTS
SRL

DOMENII ESTATES

10 M 2017 06117 22/09/2017 S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L. GRUP GENERAL evoluăm
împreună

11 M 2017 06118 22/09/2017 S.C. WHITE EXPERT
CONSULTING S.R.L.

Expert School.ro

12 M 2017 06119 22/09/2017 SC VOLUM SERV SRL COSMIN STIVUITOARE
SECOND HAND

13 M 2017 06120 22/09/2017 SC AIRBUS HELICOPTERS
ROMANIA SRL

ARIE Asociaţia Română a
Industriei Elicopterelor

14 M 2017 06121 22/09/2017 SC TEMA ENERGY SRL Tema ENERGY

15 M 2017 06122 22/09/2017 SC TEMA ENERGY SRL DATACENTER FORUM

16 M 2017 06123 22/09/2017 SC UNILINE TCS SRL UNILINE TCS

17 M 2017 06124 22/09/2017 SC PONTICA ARTEXPO SRL Fabrica de litere

18 M 2017 06125 22/09/2017 SC SPOTLIGHT SRL Master

19 M 2017 06126 22/09/2017 SC SPOTLIGHT SRL valar

20 M 2017 06127 22/09/2017 MIRUNA MAURA
BĂRBULESCU
TITUS SORIN TROCAN

ARAD24 STIRI CONECTATE LA
REALITATE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 06128 22/09/2017 SC ELIT KARS UTILITIES SRL ELIT FUNERARE

22 M 2017 06129 22/09/2017 SC CRIS PROD COM
DISTRIBUTION SRL

Santa Maria COLONIALE

23 M 2017 06130 22/09/2017 SC CRIS PROD COM
DISTRIBUTION SRL

Delicena HORECA FOOD
TRENDS

24 M 2017 06132 22/09/2017 Dajar Sp. z o.o. COOK & more

25 M 2017 06133 22/09/2017 SC DIETEL MAYR SRL ''DIETEL MAYR''

26 M 2017 06134 22/09/2017 SC TIB SECURITY SRL TIB TS SECURITY

27 M 2017 06135 22/09/2017 SC TEHNOPORT S.R.L. PRO BRIGHT

28 M 2017 06136 22/09/2017 Constantin-Cosmin Sandu OPTIM CENTER PENSIUNEA
DE BATRANI SF. ION

29 M 2017 06137 22/09/2017 S.C. MAGNETELLA
SOUVENIRS S.R.L.

magnetella

30 M 2017 06138 22/09/2017 BIOENERGETICA APEI S.R.L. BIOENERGETICA APEI Bio

31 M 2017 06139 22/09/2017 SWISS DREAM DEAL OXBOX

32 M 2017 06140 22/09/2017 S.C. SUSHI GARDEN S.R.L. SUSHI GARDEN

33 M 2017 06141 22/09/2017 AMALIA-DOINA-CRISTINA
HOSSAIN

Sapphire Infinity
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(210) M 2017 05898
(151) 22/09/2017
(732) AMBASADOR GROUP

SECURITY SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 314, JUDEȚUL
MUREȘ, RUSII MUNTI, ROMANIA

(540)

AMBASADOR GROUP
SECURITY DIVIZIA
DE SECURITATE

(591) Culori revendicate:auriu, negru,
albastru

(531) Clasificare Viena: 03.07.01;
03.07.16; 03.07.24; 24.01.09;
27.01.12; 27.05.01; 29.01.13

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

45. Servicii de pază.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05899
(151) 22/09/2017
(732) VINCON LOGISTIC S.A., STR.

AVANTULUI NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, ROMANIA

(540)

SIGILLUM MOLDAVIAE
(531) Clasificare Viena: 25.01.19;

27.05.01; 24.03.13; 24.03.07;
01.03.17; 03.04.13; 03.06.06

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05967
(151)     18/09/2017
(732) OCTAVIAN MUNTEAN, CALEA

RAHOVEI NR. 317, BL. 30A, SC.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
STR. TRESTIANA, NR.3, BL.8B,
SC.B, ET.9, AP.80, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI

(540)

MANUFAKTURA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

11.03.03; 11.01.19; 11.01.20

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

30. Cafea, înlocuitori de cafea, ceai, cacao.
43. Servicii de alimentaţie publică,
restaurante, baruri, cafenele.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06111
(151) 22/09/2017
(732) REGIA AUTONOMA DE

TRANSPORT DISTRIBUTIE
A ENERGIEI TERMICE , STR
CAVAFII VECHI NR. 15, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RADET
(591) Culori revendicate:grena

(531) Clasificare Viena: 26.11.08;
27.05.01; 27.05.06; 29.01.11

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

39. Transport și distribuție energie
termincă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06112
(151) 22/09/2017
(732) BERGAMOT DEVELOPMENTS

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
BIROUL NR. 1, WILLBROOK
PLATINIUM&CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
OASIS

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06113
(151) 22/09/2017
(732) BERGAMOT DEVELOPMENTS

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
BIROUL NR. 1, WILLBROOK
PLATINIUM&CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PARAISO

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06114
(151) 22/09/2017
(732) BERGAMOT DEVELOPMENTS

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
BIROUL NR. 1, WILLBROOK
PLATINIUM&CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BELLARIA

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06115
(151) 22/09/2017
(732) BERGAMOT DEVELOPMENTS

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
BIROUL NR. 1, WILLBROOK
PLATINIUM&CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
EXCELSIOR

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06116
(151) 22/09/2017
(732) BERGAMOT DEVELOPMENTS

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
BIROUL NR. 1, WILLBROOK
PLATINIUM&CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DOMENII ESTATES

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06117
(151) 22/09/2017
(732) S.C. GRUP GENERAL

ID S.R.L., BULEVARDUL
INDEPENDENȚEI NR. 134,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, ROMANIA

(540)

GRUP GENERAL
evoluăm împreună

(591) Culori revendicate:roșu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 26.01.03

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

3. Soluții profesionale de curățenie.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, sticlărie, porțelan și ceramică,
echipamente pentru bucătării profesionale,
echipamente de curățenie profesionale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06118
(151) 22/09/2017
(732) S.C. WHITE EXPERT

CONSULTING S.R.L., STR.
NICOLAE IORGA, COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, ROMANIA

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

(540)

Expert School.ro
(591) Culori revendicate:roșu, negru

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
07.03.11; 27.05.01; 29.01.12

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, solicităm
protecție pentru întreaga lista 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 protecție
pentru întreaga lista de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
solicităm protecție pentru întreaga lista de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06119
(151) 22/09/2017
(732) SC VOLUM SERV SRL, STR.

NICOLAE IORGA NR. 34,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, ROMANIA

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

(540)

COSMIN STIVUITOARE
SECOND HAND

(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena: 24.15.21;
26.03.23; 26.04.06; 27.05.01;
29.01.12

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

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

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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06120
(151) 22/09/2017
(732) SC AIRBUS HELICOPTERS

ROMANIA SRL, STR.
AEROPORTULUI NR. 1A,
JUDEŢUL BRAŞOV, GHIMBAV,
ROMANIA

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

(540)

ARIE Asociaţia Română
a Industriei Elicopterelor

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru
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(531) Clasificare Viena: 18.05.01;
24.07.23; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06121
(151) 22/09/2017
(732) SC TEMA ENERGY SRL, ŞOS.

VERGULUI NR. 14A, CORP C,
ET. 1, SECTOR 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)

Tema ENERGY
(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 06122
(151) 22/09/2017
(732) SC TEMA ENERGY SRL, ŞOS.

VERGULUI NR. 14A, CORP C,
ET. 1, SECTOR 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)

DATACENTER FORUM
(591) Culori revendicate:gri, verde

(531) Clasificare Viena: 26.05.16;
26.11.06; 26.11.07; 27.05.01;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06123
(151) 22/09/2017
(732) SC UNILINE TCS SRL, ŞOS.

VERGULUI NR. 14A, CORP C,
CAMERA 10, ET. 1, SECTOR 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)

UNILINE TCS
(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 26.07.25;
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuriacustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise,
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor (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
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(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 06124
(151) 22/09/2017
(732) SC PONTICA ARTEXPO SRL,

STR. CEZAR BOLLIAC NR. 43,
CAMERA NR. 1, SECTOR 3,
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)

Fabrica de litere

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.04; 27.05.05; 27.05.09;
27.05.10

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

6. Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat
sau semiprelucrat, corn, fildeş, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar galben (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
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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).
40. Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06125
(151) 22/09/2017
(732) SC SPOTLIGHT SRL, STR.

CAROL KNAPPE NR. 64,
BUCUREȘTI, 011508, ROMANIA

(540)

Master
(591) Culori revendicate:alb, bleumarin,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 02.01.23;
04.05.21; 24.15.02; 24.15.15;
25.01.25; 26.04.16; 26.13.25;
27.05.01; 29.01.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06126
(151) 22/09/2017
(732) SC SPOTLIGHT SRL, STR.

CAROL KNAPPE NR. 64,
BUCUREȘTI, 011508, ROMANIA

(540)

valar
(591) Culori revendicate:albastru închis,

alb, auriu, negru

(531) Clasificare Viena: 02.01.02;
02.01.22; 02.01.23; 23.01.01;
27.05.01; 29.01.14

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06127
(151) 22/09/2017
(732) MIRUNA MAURA BĂRBULESCU,

CALEA VICTORIEI NR. 100-102,
ARAD, ROMANIA
TITUS SORIN TROCAN, CALEA
VICTORIEI NR. 100-102, ARAD,
ROMANIA

(540)
ARAD24 STIRI CONECTATE

LA REALITATE
(511) Produse si/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 06128
(151) 22/09/2017
(732) SC ELIT KARS UTILITIES SRL,

BD-UL THEODOR PALLADY
NR. 4, BL. M2, SC. F, AP. 237,
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, RO.BU, ROMANIA

(540)

ELIT FUNERARE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 25.01.13; 05.05.02;
05.05.20

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

20. Sicrie şi urne funerare.
35. Gestionarea afacerilor funerare,
administrare comercială în domeniul
funerar, vânzare cu amănuntul, cu ridicata
şi prin internet de produse bisericeşti şi
funerare de orice tip.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite
de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii funerare,
organizarea de ceremonii funerare, pompe
funebre (servicii funerare), servicii de
incinerare, consultanţă în domeniul obţinerii
documentelor de stare civila şi locuri de
veci, consultanţă aranjamente funerare,
organizarea de întâlniri religioase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06129
(151) 22/09/2017
(732) SC CRIS PROD COM

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
UNIRII NR. 156 BL. P18, SC. B,
PARTER, AP.10, JUDEŢUL ILFOV,
BALOTEŞTI, ROMANIA

(540)

Santa Maria COLONIALE
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
24.07.03; 24.07.21; 24.07.23;
24.13.24

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate (brânză, caşcaval,
mozzarella, parmezan, creme de brânză,
smântână) lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06130
(151) 22/09/2017
(732) SC CRIS PROD COM

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
UNIRII NR. 165, BL. P18, SC.
B, PARTER, AP. 10, JUDEŢUL
ILFOV, BALOTEŞTI, ROMANIA

(540)

Delicena HORECA
FOOD TRENDS

(591) Culori revendicate:alb, negru,
verde, galben, ocru, crem, roşu,
mov, roz

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 29.01.15; 02.03.23;
02.03.07; 02.03.30; 05.05.20;
11.03.08

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produs lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06132
(151) 22/09/2017
(732) Dajar Sp. z o.o., UL.

POLTAWSKA 6, 75-072
KOSZALIN, POLAND, POLONIA,
POLONIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
B, ROMANIA

(540)

COOK & more
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

24.17.25

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

35. Comerţ en gros sau en detail
cu: sticlă, porţelan şi ceramica, vesela,
pahare, articole de masă, tacâmuri, cuţite,
containere, vase, oale, tigăi, echipament
ie bucătărie, accesorii de bucătărie, sticle
de apa, cupe, căni termice, flacoane,
termosuri, raşnite, articole de uz casnic,
ustensile de bucătărie şi ustensile de uz
casnic, acoperitoare/huse (covers), perne,
organizatoare, cutii, coşuri, scurgătoare
(dispozitive pentru scurgere), umeraşe,
cuiere, agăţători, cârlige, etajere, rafturi,
scări, articole de mobilier pentru baie,
articole de curătat, echipament de curăţare,
mese de călcat, uscătoare de rufe, coşuri
şi găleti, mopuri, dispozitive de spălat
(washers), perii, produse pentru gătit,
coacere şi prepararea meselor, aparate de
gătit, textile, înlocuitori de textile, articole de
mobilă suspendate peşte paturi (overhead
over beds), feţe de masă, naproane şi
traverse masă, şervete de masă, suporturi

farfurii şi pahare, vaze, sfeşnice şi lampi,
articole pentru spălat masă (table washers),
serveţele, perne ornamentale, materiale
textile pentru casa, mobilă de grădină,
accesorii de grădină, unelte de grădină,
ghivece pentru flori, grătare, mobilă de
camping, sezlonguri, paravane, umbrele,
umbrele de grădină, hamacuri, piscine de
înot, trambuline, corturi, leagane, jucării
pentru grădină, jucării pentru copii, bile,
mingi, pontoane, saltele, mânuşi şi roţi
gonflabile, jocuri, articole sportive, accesorii
şi jucării pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06133
(151) 22/09/2017
(732) SC DIETEL MAYR SRL, STR.

DELENI NR. 8, BL. T63, SC.
1, ET. 8, AP.33, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
''DIETEL MAYR''

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06134
(151) 22/09/2017
(732) SC TIB SECURITY SRL, STR.

GRĂDINARILOR NR. 17,
JUDEŢUL CLUJ, APAHIDA,
ROMANIA

(540)

TIB TS SECURITY
(531) Clasificare Viena: 29.01.12;

27.05.01; 24.01.15

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

41. Cursuri de pregătire pentru agenţii de
pază.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06135
(151) 22/09/2017
(732) SC TEHNOPORT S.R.L., STR.

EPISCOP MÁRTON ARON NR.
13, BL. C1, SC. 1, AP. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400367,
ROMANIA

(540)
PRO BRIGHT

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,

lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06136
(151) 22/09/2017
(732) Constantin-Cosmin Sandu,

STR. GH. ŢIŢEICA NR. 14, BL.
D13, SC. 1, AP. 6, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200032, ROMANIA

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
STR. REPUBLICII BL. 212, SC.
D, ET. 2, AP. 11, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, RO.AR, ROMANIA

(540)

OPTIM CENTER PENSIUNEA
DE BATRANI SF. ION

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

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 29.01.15; 05.01.08;
07.01.08; 06.19.16; 02.01.17;
02.03.16; 02.03.23

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

43. Cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de
îngrijire a bătrânilor.
44. Servicii medicale pentru bătrâni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06137
(151) 22/09/2017
(732) S.C. MAGNETELLA SOUVENIRS

S.R.L. , STR. EMANOIS
PORUMBARU NR. 16, DEMISOL,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

magnetella
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 05.05.20; 05.05.21;
26.01.15; 05.01.16; 22.01.05;
22.01.07

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de

prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

16. Hârtie și 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).

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat
sau semi-prelucrat, corn, fildeş, os de
balenă sau sidef, scoici , spumă de mare,
chihlimbar galben (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

21. 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 in construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă (Solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat, feţe de masă (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
26. Dantela si broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale (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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06138
(151) 22/09/2017
(732) BIOENERGETICA APEI S.R.L.,

ALEEA MALINULUI NR. 9, BL.
6, SC. C, ET. 4, AP. 59, OF.
POŞTAL CONSTANŢA 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900597, ROMANIA

(540)

BIOENERGETICA APEI Bio
(531) Clasificare Viena: 09.01.10;

27.05.01; 01.15.21; 19.11.04;
19.11.25

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

1. Produse chimice pentru industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură
şi silvicultură, produse chimice pentru
conservarea alimentelor.
3. Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
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aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06139
(151) 22/09/2017
(732) SWISS DREAM DEAL, BD.

DECEBAL NR. 12, CAMERA
1, BL. S7, SC. 1, ET. 5, AP.
15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

OXBOX
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.24; 26.04.18

(511) Produse si/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
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06140
(151) 22/09/2017
(732) S.C. SUSHI GARDEN S.R.L.,

CALEA ŞERBAN VODĂ NR.
86, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SUSHI GARDEN
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
26.04.18; 27.05.24; 05.11.13;
05.03.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06141
(151) 22/09/2017
(732) AMALIA-DOINA-CRISTINA

HOSSAIN, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 12, BL. D53,
SC. D, ET. 2, AP. 15, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

(540)
Sapphire Infinity

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

24. Prosoape, prosoape de faţă din
material textil, prosoape de baie, prosoape
de mâini, prosoape din frotir, prosoape
pentru copii, prosoape pentru faţă din
material textil, prosoape de plajă, prosoape
pentru golf, prosoape de bucătărie,
prosoape mari de baie, prosoape pentru
şters sticla, prosoape din materiale textile,
prosoape de uscat vesela, prosoape
de sters paharele, prosoape mici de
toaletă, prosoape (textile) pentru plajă,
prosoape de bucătărie (materiale textile),
prosoape (textile) pentru copii mici,
prosoape din bumbac japonez (tenugui),
prosoape pentru faţă din materiale textile,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluşi, lenjerie de casă, respectiv
prosoape de faţă, prosoape din materiale
textile vândute la pachet, prosoape
de mâini confecţionate din materiale
textile, materiale textile pentru utilizare în
fabricarea prosoapelor, materiale textile la
bucată pentru confecţionarea prosoapelor,
prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de
toaletă, prosoape din material textil cu

logo-uri ale echipelor de fotbal american,
ţesături matlasate (lenjerii), lenjerii din
frotir, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii
de pat cu volane, materiale textile pentru
confecţionarea lenjeriilor, huse (lenjerii) şi
pături pentru pat, lenjerii de pat din material
textil neţesut, lenjerii de pat şi feţe de mese,
huse pentru perne, materiale ţesute pentru
perne, feţe decorative pentru perne, ţesături
matlasate (huse pentru perne şi saltele),
feţe de masă, muşama (feţe de masă), feţe
de masă de damasc, feţe de masă din
plastic, feţe de masă din materiale textile,
feţe de masă, din alte materiale decat
hârtie, feţe de masă din materiale textile de
unică folosinţă, cuverturi, cuverturi tricotate,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat,
cuverturi pentru canapea, cuverturi din
eponj, cuverturi de masă, cuverturi pentru
picioare, cuverturi de pat, cuverturi din
frotir, cuverturi pentru paturi, cuverturi
pentru pătuţuri, cuverturi pentru canapele,
cuverturi din materiale textile, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu
puf, cuverturi umplute cu pene, cuverturi
de pat (pături), cuverturi de pat matlasate,
huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi
pentru saltele japoneze, cuverturi de pat
căptuşite, cuverturi matlasate pentru paturi,
cuverturi cu falduri pentru paturi, cuverturi
de pat cu volane, cuverturi pentru paturi
pentru copii, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), pleduri si cuverturi de pat, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre
sintetice, cuverturi umplute cu materiale
de umplutură sintetice, cuverturi pentru pat
(pături) confecţionate din bumbac, pânze
pentru confecţionarea cuverturilor, articole
textile la bucată pentru confecţionarea
cuverturilor de pat, ţesături din bumbac,
ţesături tricotate din fire de bumbac,
produse textile la bucată din bumbac,
ţesături mixte pe bază de bumbac, ţesături
din amestec de lână şi bumbac, ţesături din
amestec de bumbac şi cânepă, ţesături din
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amestec de mătase şi bumbac, materiale
textile din bumbac, altele decât cele pentru
izolare, muselină (ţesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele), draperii
textile, fanioane textile, lambrechine textile,
etichete textile, materiale textile, bannere
textile, tapiserii textile, şervete textile,
textile căptuşite, fetru (materiale textile),
textile pentru perete, materiale textile
căptuşite, materiale compozite textile,
etichete adezive (textile), materiale textile
cauciucate, materiale textile impermeabile,
articole neţesute (textile), frotir (materiale
textile), baldachine (draperii textile),
ornamente murale (textile), ţesături întărite
(textile), articole textile neţesute, pânzeturi
(materiale textile), materiale textile ignifuge,
etichete textile imprimate, textile din
vâscoză, etichete din material textil, batiste
din material textil, mileuri din material textil,
materiale textile pentru mobilier, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate
în producţie, perdele din materiale textile,
fanioane din materiale textile, materiale
textile pentru confecţionarea articolelor
textile de menaj, textile permeabile la
vapori, suluri de materiale textile, materiale
textile (articole textile sub formă de sul),
materiale textile din alfa, huse textile
pentru plapume, materiale textile din
poliester, materiale textile pentru cămăşi,
materiale textile pentru încălţăminte,
drapele si fanioane textile, materiale
textile pentru lenjerie, traverse textile
pentru mese, căptuşeli textile în produse,
absorbante din materiale textile, căptuşeli
textile pentru îmbrăcăminte, materiale
pentru fagure (textile), articole textile
imprimate individuale, materiale textile
pentru dormitor, materiale textile pentru
costume, materiale textile pentru perdele,
tapet din materiale textile, materiale
textile pentru demachiere, lambrechine
textile pentru draperii, materiale textile
ţesute căptuşite, batiste din materiale
textile, materiale textile pentru tapiţerii,

materiale textile la bucată, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru casă,
materiale textile reprezentând piese textile
utilizate la broderii, materiale textile ca
piese textile pentru utilizare la peticire,
materiale textile ca piese textile pentru
utilizare la tapiserie, perdele scurte
din material textil, insigne fabricate din
material textil, materiale textile (produse
din material textil) din fibră de carbon,
etichete textile pentru marcarea confecţiilor,
textile utilizate pentru căptuşala hainelor,
materiale textile pentru confecţionarea
portofelelor, materiale textile confecţionate
din satin, etichete autoadezive din materiale
textile, materiale textile neţesute, din
polipropilenă, materiale textile ţesute pentru
aşternuturi, materiale textile confecţionate
din flanel, materiale textile elastice pentru
îmbrăcăminte, materiale textile pentru
confecţionarea păturilor, materiale textile
neţesute pentru întărire, materiale textile
pentru fabricarea corturilor, materiale textile
impregnate cu răşină, articole textile
sintetice la bucată, site (ţesături din
fire textile), materiale textile neţesute
pentru aşternuturi, materiale textile întărite
cu plastic, huse textile neadaptate
pentru mobilier, produse din material
textil la bucată, produse de filtrare
din material textil, materiale textile care
conţin fibre anorganice, etichete (textile)
folosite la identificarea ţesăturilor, materiale
textile folosite la fabricarea aşternuturilor,
individualuri de masă din material textil,
perdele mici confecţionate din materiale
textile, dubluri din materiale textile la
bucată, materiale textile ţesute cu ochiuri
mici, plăci de perete din materiale textile,
spătare scaun (articole din materiale
textile), produse textile de tartan la bucată,
şerveţele pentru faţă din materiale textile,
propoape pentru faţă (din materiale textile),
şerveţele de toaletă din materiale textile,
materiale textile folosite la fabricarea
încălţămintei, învelitori din materiale textile
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pentru mobile, huse din materiale textile
pentru closete, materiale textile folosite
pentru fabricarea jaluzelelor, materiale
textile folosite la fabricarea mobilierului,
materiale textile confecţionate din materiale
sintetice, materiale textile neţesute din
fibre naturale, feţe de masă din materiale
textile, materiale textile tratate rezistente
la foc, materiale textile neţesute din
fibre sintetice, decoraţiuni pentru pereţi
din materiale textile, materiale textile şi
înlocuitori pentru acestea, materiale textile
utilizate pentru confecţionarea umbrelelor,
materiale textile folosite în fabricarea
păturilor, materiale textile utilizate la
confecţionarea genţilor, şervete de masă
din materiale textile, pânzeturi de masă
din materiale textile, materiale textile
pentru steaguri şi banderole, volane
pentru pat din materiale textile, materiale
pentru perdele ca articole textile, produse
textile pentru bucătărie şi masă, huse
textile pentru cămăşi de noapte, articole
de menaj din materiale textile, etichete
(textile) folosite la marcarea ţesăturilor,
materiale textile pentru producţia de
îmbrăcăminte, materiale textile din fibre
sintetice ca articole textile sub formă
de bucată întreagă, materiale textile
folosite la demachiere (textile), altele decat
cele impregnate cu produse cosmetice,
batiste care sunt bucăţi din material
textil, textile cu model pentru utilizare
la brodare, materiale textile la bucată
pentru producţia confecţiilor, materiale
textile la bucată pentru confecţionarea
îmbrăcăminţii, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, etichete textile pentru
identificarea articolelor de îmbrăcăminte,
materiale textile care imită piei de
animale, materiale textile la bucată pentru
confecţionarea cizmelor, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereţi,
materiale textile căptuşite folosite la
fabricarea geamantanelor, articole de
menaj textile (lenjerie de masă), materiale

textile confecţionate din pânză de in,
materiale textile pentru confecţionarea
mobilierului de grădină, materiale textile
utilizate ca acoperiri pentru ferestre,
materiale textile folosite la fabricarea
îmbrăcăminţii sportive, articole din
materiale textile impermeabile la bucată,
materiale textile, etanşe la gaze, pentru
aerostate, textile din material plastic
permeabile la vapori, materiale textile
pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor,
materiale textile pentru confecţionarea
articolelor de îmbrăcăminte, materiale
textile la bucată pentru confecţionarea
draperiilor, perdele şi draperii confecţionate
din materiale textile, materiale din burete
(produse textile la bucată), produse
din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, huse de masă din materiale
textile neţesute, materiale adezive sub
formă de autocolante (textile), perdele de
duş din materiale textile ignifuge, produse
din materiale textile de uz casnic, materiale
textile folosite la demachiere (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de
toaletă, materiale textile cu motive pentru
a fi brodate, materiale textile folosite
la fabricarea tălpilor de încălţăminte,
materiale textile folosite la fabricarea
căptuşelilor de încălţăminte, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
materiale textile folosite pentru fabricarea
pânzelor pentru vapoare, materiale textile
utilizate pentru confecţionarea huselor
pentru scaune, huse acoperitoare realizate
din materiale textile pentru mobilier, carpete
lucrate manual din materiale textile pentru
pereţi, serveţele de toaletă pentru faţă (din
materiale textile), materiale textile folosite
în fabricarea articolelor pentru pat, etichete
din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, etichete din materiale textile pentru
prindere pe haine, materiale textile neţesute
confecţionate în principal din hârtie,
materiale textile neţesute pentru utilizare
ca dubluri interioare, etichete din materiale
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textile pentru coduri de bare, chenare
decorative (articole din materiale textile
pentru pereţi), textile impermeabile pentru
apă dar permeabile pentru umezeală,
materiale textile folosite la fabricarea
branţurilor de încălţăminte, materiale textile
utilizate pentru fabricarea absorbantelor
pentru incontinenţă, materiale textile la
bucată folosite pentru confecţionarea
pantofilor, materiale textile la bucată
pentru scopuri de mobilare, articole textile
de menaj confecţionate din materiale
neţesute, steguleţe textile utilizate pentru
marcarea locurilor la masă, materiale
textile pentru confecţionarea de articole de
îmbrăcăminte, materiale textile la bucată
pentru fabricarea mobilierului tapiţat, huse
textile şi din plastic pentru mobile
(nemontate), materiale care înlocuiesc
textilele, confecţionate din materiale
sintetice, lenjerie de pat de unică folosinţă
din material textil, materiale textile folosite
la fabricarea articolelor pentru acoperirea
pereţilor, ţesături pentru mobilier sub
formă de articole textile individuale,
huse din materiale textile pentru capacul
vasului de toaletă, drapaj sub formă de
draperii confecţionate din materiale textile,
materiale textile folosite pentru fabricarea
de feţe de pernă, materiale textile pentru
confecţionarea hainelor de stradă pentru
bărbaţi, materiale textile căptuşite folosite
la fabricarea articolelor din piele, materiale
textile pentru baie (cu exceptia articolelor
de îmbrăcăminte), articole transpirabile
confecţionate din materiale textile fixate cu
cauciuc, articole textile la bucată pentru
confecţionarea feţelor de pernă, materiale
textile pentru fabricarea dispozitivelor de
protecţie împotriva soarelui, materiale
textile pentru fabricarea obiectelor şi
accesoriilor de mobilier, materiale textile
pentru confecţionarea hainelor de stradă
pentru femei, materiale textile utilizate
drept căptuşeală pentru articole de
îmbrăcăminte, materiale textile stratificate

cu material plastic, utilizate în agricultură,
materiale textile din lână, cu excepţia
celor pentru izolare, materiale textile din
mătase, cu exceptia celor pentru izolare,
şerveţele demachiante (textile) altele decât
cele impregnate cu cosmetice, şerveţele
(textile) demachiante altele decât cele
impregnate cu cosmetice, materiale textile
din nailon, cu excepţia celor pentru izolare,
materiale textile din poliester, cu excepţia
celor pentru izolare, huse textile detaşabile
pentru aparate electronice (neadaptate
şi neajustate), huse din materiale textile
şi plastice pentru mobilier (nemontate),
materiale textile din in, cu excepţia
celor pentru izolare, perdele de duş
din materiale textile sau din materiale
plastice, perdele şi perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, materiale
textile căptuşite folosite la fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte impermeabile,
materiale textile la bucată folosite
pentru confecţionarea îmbrăcăminţii de
protecţie, materiale textile vândute
la set pentru fabricarea monştrilor
de jucărie, materiale textile ţesute
cu proprietăţi de protecţie împotriva
razelor electromagnetice, materiale textile
neţesute sub formă de semifabricate
utilizate în fabricare, materiale textile
neţesute sub formă de căptuşeli utilizate
în fabricare, materiale textile sub formă
de elemente şi accesorii pentru ferestre,
articole individuale confecţionate din
materiale textile lipite de materiale
cauciucate, materiale textile din fibre
ceramice, cu excepţia celor pentru izolare,
materiale textile din fibre naturale, cu
excepţia celor pentru izolare, materiale
textile din fibre sintetice (cu excepţia
celor pentru izolare), materiale textile din
fibre anorganice, cu excepţia celor pentru
izolare, articole transpirabile confecţionate
din materiale textile fixate cu materiale
plastice, articole individuale confecţionate
din materiale textile lipite de materiale
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plastice, materiale textile din fibră de
carbon, cu excepţia celor pentru izolare,
materiale textile pentru spălarea corpului
(altele decat cele de uz medical),
materiale textile confecţionate din fibre
acrilice, cu excepţia celor pentru izolare,
articole din materiale textile pentru şaluri
şi eşarfe (yashmagh) pentru acoperirea
capului, materiale textile de uscare pentru
utilizare în industria de fabricare a
hârtiei, huse pentru capace de toaletă
(realizate din materiale textile naturale sau
sintetice), materiale textile ţesute pentru
spălarea corpului (altele decât cele de
uz medical), materiale textile neţesute
pentru spălarea corpului (altele decât
cele de uz medical), materiale textile la
bucată (acoperite cu poliuretan) pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, materiale textile din fibre
obţinute prin procedee chimice, cu excepţia
celor pentru izolare, materiale textile din
fibre sintetice şi fibre naturale, cu exceptia
celor pentru izolare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



Erată

Referitor la depozitul M2017/05791, publicat în data de 15.09.2017, clasa de produse
corectă este: Clasa 30: Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă; alimente făinoase; produse de
patiserie şi cofetărie; dulciuri; biscuiţi; biscuiţi (petit-beurre); prăjiturele; plăcinte; blaturi de pizza;
brioșe; chifle; chipsuri; covrigei; covrigei moi; gustări care constau în principal din pâine; turtă dulce;
chifle de pâine; firimituri (pesmet); blaturi de tort; pudră de tort; mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de paste; paste făinoase umplute; pizza; pizza [preparată];
pizza congelată; produse de patiserie aromate; produse de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată
și deserturi; batoane de cereale și batoane energizante; batoane alimentare pe bază de cereale;
batoane cu musli; batoane de cereale; batoane de cereale bogate în proteine; batoane energetice pe
bază de cereale; batoane pe bază de grâu; batoane pe bază de musli; batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și fructe uscate (produse de cofetărie); preparate din cereale
care conțin tărâțe ; preparate din cereale care conțin tărâțe de ovăz ; produse din cereale sub formă
de batoane; prăjituri de cereale pentru consum uman; dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat; acadele; acadele (dulciuri); batoane de ciocolată; baton dulce [dulciuri];
bomboane (nemedicinale); bucăți de zahăr cristal (produse de cofetărie); cachou (produse de
cofetărie) altele decât cele pentru scopuri farmaceutice; caramel; amestecuri pentru prăjituri; bezele;
deserturi preparate (produse de patiserie); ecleruri; foi de napolitană ca bază pentru tarte; foi de
patiserie congelate; foi de plăcintă; fursecuri; napolitane; produse de cofetărie pe bază de făină;
produse de patiserie aromate; produse de patiserie care conțin fructe; produse de patiserie
congelate; pâine; pâine de secară; pâine fără gluten; pâine integrală; pâine proaspătă; alimente care
conțin cacao (ca principalul ingredient); alimente pe bază de cacao; chipsuri de cofetărie pentru copt;
ciocolată; cornuri; fulgi; gustări constând în principal din produse de cofetărie; îngrediente pe bază
de cacao pentru produse de cofetărie; îngrediente pentru prepararea dulciurilor; produse de
brutărie; produse de cofetărie; produse de cofetărie nemedicinale; produse de cofetărie înghețate;
semințe procesate, amidon și produsele acestora, preparate coapte și drojdie; aluaturi și amestecuri
din acestea; aluat; aluat pentru prăjituri; aluat înghețat; aluaturi pentru napolitane; amestecuri de
patiserie; paste alimentare (aluaturi); pateuri (patiserie); pateuri de foietaj; prăjituri; torturi; făină de
aluat; făină pentru prăjituri; produse alimentare extrudate preparate din grâu; drojdie și agenți de
dospire; agenți de dospire pentru alimente; drojdie; drojdie folosită ca ingredient alimentar; paste
uscate și proaspete, tăieței și găluște; conserve de paste; cereale procesate pentru alimente de
consum uman; condimente de copt; preparate aromatice pentru produse de patiserie; preparate
aromatice pentru prăjituri; preparate cu carbohidrați pentru alimente; preparate pe bază de cereale;
sandwichuri; zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse apicole; glazuri dulci și
umpluturi; glazură; siropuri și melasă; alimente din zahăr pentru îndulcirea deserturilor; alimente
obținute din zahăr pentru prepararea unui desert; alimente obținute dintr-un îndulcitor pentru
prepararea unui desert; dextroză; fructoză; miere; zaharoză; zahăr; îndulcitori naturali; îndulcitori
naturali sub formă de concentrate de fructe; înlocuitori ai zahărului; înlocuitori de miere; gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi; sare, mirodenii, arome și condimente; semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte și drojdie; alimente ambalate care constau în



principal în paste făinoase şi sosuri; sosuri de brânză; amestecuri pentru copt, amidon de uz
alimentar, gelatină de uz alimentar; praf de copt, gelifiant pentru tort, arome și esențe; decoruri,
sosuri dulci, alimente preparate, parțial preparate și semipreparate; produse de patiserie sărate şi
din brânză; pâine, paste alimentare, pizze, quiche; preparate din cereale, musli; făină, grâu, porumb,
orez, ovăz, griş, uruială și tărâțe de grâu, toate bunurile menţionate anterior și ca preparate; sosuri
dulci de fructe; îngheţată comestibilă; deserturi gata preparate, respectiv budinci; popcorn; rulouri
(produse de patiserie); paste făinoase alimentare pentru consum uman; preparat din cereale (făină
alimentară).


