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Cereri Mărci publicate în data de 30/03/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 01713 23/03/2017 S.C. MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS S.R.L.

BEYROUTEE

2 M 2017 01715 23/03/2017 S.C. MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS S.R.L.

BUNATATI DIN BELSUG

3 M 2017 01942 23/03/2017 POULIOS EVANGELOS BELIZE DEVELOPMENT

4 M 2017 01943 23/03/2017 POULIOS EVANGELOS BELIZE APARTMENTS

5 M 2017 01944 23/03/2017 POULIOS EVANGELOS BELIZE RESIDENCE

6 M 2017 01945 23/03/2017 INSIDE DIVISION S.R.L. Gift Idea

7 M 2017 01946 23/03/2017 S.C. GORUX S.R.L. Jasmine

8 M 2017 01947 23/03/2017 HOME BUYING SERVICE S.R.L. DIRECTIMO

9 M 2017 01948 23/03/2017 MEDIA SERVICE ZAWADA
PUBLISHING S.R.L.

miniGenius DESCOPERĂ
GENIUL DIN TINE

10 M 2017 01949 23/03/2017 S.C. COVALACT S.A. Bio Covalact de Tara

11 M 2017 01950 23/03/2017 S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L. a7TV

12 M 2017 01951 23/03/2017 CĂLIN IOANA-DANIELA L'atelier IOANA CĂLIN

13 M 2017 01952 23/03/2017 NATURPHARMA BULGARIA
EOOD

SĂNĂTATEA-MEA.COM

14 M 2017 01953 23/03/2017 CELL CENTER GROUP S.R.L. VMAX

15 M 2017 01955 23/03/2017 FUNDAŢIA APME FUNDAŢIA APME

16 M 2017 01956 23/03/2017 S.C. DOBRE & FIII S.R.L. BAKERMAN Natural

17 M 2017 01957 23/03/2017 S.C. DOBRE & FIII S.R.L. BAKERMAN Pâine Cazino

18 M 2017 01958 23/03/2017 MADAR CHEMICALS S.R.L. LOUVE
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19 M 2017 01959 23/03/2017 S.C. TUCA IMPEX S.R.L. BETTO

20 M 2017 01960 23/03/2017 S.C. CRIOTECH CONSULTING
S.R.L.
BUGAN OVIDIU-CRINEL

BATERII-LUX.ro

21 M 2017 01961 23/03/2017 POLISOL PRODEXIM S.R.L. POLISOL

22 M 2017 01962 23/03/2017 ANTIBIOTICE S.A. D'AKNE

23 M 2017 01963 23/03/2017 ANTIBIOTICE S.A. TINERO

24 M 2017 01965 23/03/2017 S.C. AVIANCE S.R.L. Aviance your personal travel
consultant

25 M 2017 01966 23/03/2017 S.C. STEFAN DESIGN SERV
S.R.L.

ROTACTIC

26 M 2017 01967 23/03/2017 RAW TYKE S.R.L. LITTLE TYKE RAW VEGAN
CUISINE

27 M 2017 01968 23/03/2017 Carrefour Romania S.A. Artisan Grilled Cheese
Sandwiches Say Cheese!

28 M 2017 01969 23/03/2017 S.C. ADELA-CENTER FOR KIDS
S.R.L.

CALL SOON PASTE

29 M 2017 01970 23/03/2017 DOMINIC
HABSBURG-LOTHRINGEN

30 M 2017 01971 23/03/2017 CLUBUL SPORTIV ACADEMIA
DE FOTBAL GHEORGHE HAGI

T T T - TIMP TINERI TALENTATI

31 M 2017 01972 23/03/2017 PROMOTIONAL WHOLESALER
S.R.L.

de la mamuca

32 M 2017 01973 23/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. Global Entertainment

33 M 2017 01974 23/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. Global Beauty

34 M 2017 01975 23/03/2017 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L. TOTTI CAFFE trends

35 M 2017 01976 23/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. Global Group

36 M 2017 01977 23/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. Global Events
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37 M 2017 01978 23/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. Global Booking

38 M 2017 01979 23/03/2017 S.C. TOP NUTRITION S.R.L. TOP CARE

39 M 2017 01980 23/03/2017 S.C. TOP NUTRITION S.R.L. TOP NUTRITION PREMIXURI ŞI
ADITIVI FURAJERI

40 M 2017 01981 23/03/2017 S.C. DAS SECURITY TEAM
S.R.L.

DAS SECURITY TEAM

41 M 2017 01982 23/03/2017 S.C. INDUSTRIAL MB PLUS
S.R.L.

RUBIK TUBE WORKING BY
LOGIC

42 M 2017 01983 23/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. DARA

43 M 2017 01984 23/03/2017 RADIO GUERRILLA S.R.L. RADIO GUERRILLA FM

44 M 2017 01985 23/03/2017 S.C. NEXT CLOTHING GROUP
S.R.L.

SEEN

45 M 2017 01986 23/03/2017 KHAIRAT AL-MANAFIE AKHTAMAR
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(210) M 2017 01713
(151) 23/03/2017
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

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

(540)

BEYROUTEE

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  

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

29 Carne; carne conservată; carne congelată;
carne afumată; alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne;
carne gătita, la borcan; carne gătită, la
conserva; carne la conservă; conserve cu
legume; conserve de fructe; jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume; gemuri;
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase). 
30 Alimente semipreparate şi anume: alimente

preparate pe bază de tăieţei, baozi (chifle
umplute), bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), biscuiţi săraţi din
orez, brioşe, burritos (mâncare mexicană),
clătite americane, floricele de porumb, fulgi
de cereale uscate, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, hamburgeri cu brânză,
hot dog (sandvişuri), mâncăruri criodesicate în
care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri liofilizate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în
care orezul este ingredientul principal, pizza,
plăcintă cu carne, plăcinte, quiche (tarte
sărate), rulouri de primăvară, spaghete cu sos
de roşii la conservă, tabbouleh (salată
libaneză), taco, turte de orez, tortillas,
snack-uri din cereale; sare, mirodenii, arome
şi condimente; făină şi preparate făcute din
cereale; pâine; sandvişuri; lipii pentru
sandvişuri; paste; biscuiţi; cuscus; tăieţei;
pesmet; condimente; amestecuri de
condimente; condimente alimentare; preparate
de condimente; muştar; sosuri; produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi
deserturi (dulciuri); seminţe procesate, amidon
şi produse din acesta de uz alimentar,
preparate coapte (produse de patiserie) şi
drojdie; praf de copt.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; regruparea în avantajul terţilor a
produselor: carne, carne conservată, carne
congelată, carne afumată, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, carne gătită, la borcan, carne
gătita, la conservă, carne la conservă,
conserve cu legume, conserve de fructe,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 23/03/2017 

5

legume, gemuri, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
alimente semipreparate şi anume: alimente
preparate pe bază de tăieţei, baozi (chifle
umplute), bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), biscuiţi săraţi din
orez, brioşe, burritos (mâncare mexicană),
clătite americane, floricele de porumb, fulgi
de cereale uscate, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, hamburgeri cu brânză,
hot dog (sandvişuri), mâncăruri criodesicate în
care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri liofilizate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în
care orezul este ingredientul principal, pizza,
plăcintă cu carne, plăcinte, quiche (tarte
sărate), rulouri de primăvară, spaghete cu sos
de roşii la conservă, tabbouleh (salată
libaneză), taco, turte de orez, tortillas,
snack-uri din cereale; sare, mirodenii, arome
şi condimente; făină şi preparate făcute din
cereale; pâine; sandvişuri; lipii pentru
sandvişuri; paste; biscuiţi; cuscus; tăieţei;
pesmet; condimente; amestecuri de
condimente; condimente alimentare; preparate
de condimente; muştar; sosuri; produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi
deserturi (dulciuri); seminţe procesate, amidon
şi produse din acesta de uz alimentar,
preparate coapte (produse de patiserie) şi
drojdie; praf de copt, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01715
(151) 23/03/2017
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

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

(540)

BUNATATI DIN BELSUG

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 240301;

240312; 240313; 270302;  

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

29 Carne; paste de carne; paste de peşte şi
fructe de mare; peşte, fructe de mare şi
moluşte; brânzeturi; produse lactate şi
înlocuitori; ouă şi produse din ouă; uleiuri şi
grăsimi; fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase); jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume; supe şi baze de supă, extracte din
carne.
30 Alimente semipreparate şi anume: alimente
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preparate pe bază de tăieţei, baozi (chifle
umplute), bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), biscuiţi săraţi din
orez, brioşe, burritos (mâncare mexicană),
clătite americane, floricele de porumb, fulgi
de cereale uscate, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, hamburgeri cu brânză,
hot dog (sandvişuri), mâncăruri criodesicate în
care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri liofilizate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în
care orezul este ingredientul principal, pizza,
plăcintă cu carne, plăcinte, quiche (tarte
sărate), rulouri de primăvară, spaghete cu sos
de roşii la conservă, tabbouleh (salată
libaneză), taco, turte de orez, tortillas,
snack-uri din cereale; sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) şi paste; sare,
mirodenii, arome şi condimente; produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi
deserturi (dulciuri); batoane de cereale şi
batoane energizante; dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat;
pâine; produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele); glazuri dulci şi umpluturi
(pe bază de cacao); siropuri de melasă; zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi
pe bază de cacao, miere; gheaţă, îngheţată,
iaurt îngheţat şi şerbeturi; cafea, ceaiuri, cacao
şi înlocuitori ai acestora; aluaturi şi amestecuri
din acestea; cereale (procesate); drojdie şi
agenţi de dospire; paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi găluşte; seminţe procesate, amidon şi
produse din acesta de uz alimentar, preparate
coapte (produse de patiserie) şi drojdie.
31 Produse horticole şi forestiere; ciuperci
proaspete; fructe, nuci, legume şi ierburi
proaspete.
32 Bere şi produse de bere; ape; băuturi
carbogazoase aromatizate;  băuturi
nealcoolice; băuturi pe bază de nuci şi de soia;
sucuri; siropuri pentru pregătirea băuturilor

nealcoolice; preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: carne, paste de carne,
paste de peşte şi fructe de mare, peşte, fructe
de mare şi moluşte, brânzeturi, produse lactate
şi înlocuitori, ouă şi produse din ouă, uleiuri şi
grăsimi, fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase), jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, supe şi baze de supă, extracte din
carne, intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale
acestora, produse horticole şi forestiere,
ciuperci, fructe, nuci, legume şi ierburi
proaspete, bere şi produse de bere, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice, băuturi pe bază de nuci şi de soia,
sucuri, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01942
(151) 23/03/2017
(732) POULIOS EVANGELOS, B-dul.

G-ral Gheorghe Magheru nr. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BELIZE DEVELOPMENT

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01943
(151) 23/03/2017
(732) POULIOS EVANGELOS, B-dul.

G-ral Gheorghe Magheru nr. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BELIZE APARTMENTS

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01944
(151) 23/03/2017
(732) POULIOS EVANGELOS, B-dul.

G-ral Gheorghe Magheru nr. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BELIZE RESIDENCE

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01945
(151) 23/03/2017
(732) INSIDE DIVISION S.R.L., Str. Dr.

Petre Herescu nr. 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gift Idea

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01946
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GORUX S.R.L., Str. Vulcan, nr.

104, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R TNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Jasmine

  

(511) Produse şi/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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01967
(151) 23/03/2017
(732) RAW TYKE S.R.L., Şos. Vitan

Bârzeşti nr. 7D-7E, corp A, et. 15, ap.
76, camera 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LITTLE TYKE RAW VEGAN CUISINE

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
411C), roz (Pantone 1895C), verde
(Pantone 363C)

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

260115; 260118; 260418; 290113;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; gheaţă; zahăr, miere, melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe

şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01968
(151) 23/03/2017
(732) Carrefour Romania S.A., Str. Gara

Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 4-7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Artisan Grilled Cheese Sandwiches Say
Cheese!

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
270512;  

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

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 mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,

saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului sau materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Sandwich-uri.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Tratament de materiale(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
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această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante
mobile (food truck).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01969
(151) 23/03/2017
(732) S.C. ADELA-CENTER FOR KIDS

S.R.L., Aleea Ilia nr. 4, bl. 58C, sc. B,
et. 1, ap. 75, camera nr. 2, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CALL SOON PASTE

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 260518;

290115;  

(511) Produse şi/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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01970
(151) 23/03/2017
(732) D O M I N I C

HABSBURG-LOTHRINGEN, 70
Cat Ridge Rd., North Salem, 10560,
NEW YORK S.U.A. NY

(740) VREMESCU & ASOCIAŢII -
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Plevnei,
nr.145B, Bl.3, Et.3, Ap.3038
Bucureşti

(540)

  
(531) Clasificare Viena:110314; 180323;

220305; 240701;  

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

6 Produse metalice; pahare din metal; ceşti din
metal; cupe din metal; farfurii din metal.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite; furculiţe şi linguri; arme albe.
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16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
fotografii; papetărie şi articole de birou, cu
excepţia mobilei; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); folii de
plastic pentru ambalare, folii şi pungi din
carton hârtie, plastic pentru ambalare şi
împachetare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie,
porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; lenjerie de
pat.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri,dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică;servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01971
(151) 23/03/2017
(732) CLUBUL SPORTIV ACADEMIA

DE FOTBAL GHEORGHE HAGI,
Bd. Mamaia nr. 208, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

T T T - TIMP TINERI TALENTATI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01972
(151) 23/03/2017
(732) PROMOTIONAL WHOLESALER

S.R.L., Str. 1 Decembrie 1918 nr. 128,
jud. Galaţi, 805300, TECUCI
ROMANIA 

(540)

de la mamuca

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

29 Legume conservate; dulceţuri; legume
congelate; legume procesate; legume
amestecate; legume uscate; legume gătite;
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legume în saramură; salate de legume; supe de
legume; legume în conservă; conserve de
legume; paste de legume; conserve cu legume;
mâncăruri cu legume preparate; legume
preparate la grătar; legume conservate (în
ulei); legume gata-tăiate pentru salate; gustări
pe bază de legume; antreuri pe bază de
legume; sucuri de legume pentru gătit;
preparate pentru supă de legume; produse
tartinabile pe bază de legume; creme
tartinabile pe bază de legume; jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume; fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase); mâncăruri
gătite şi congelate constând în principal din
legume; vinete preparate; ciuperci preparate;
ciuperci conservate; uleiuri de uz alimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01957
(151) 23/03/2017
(732) S.C. DOBRE & FIII S.R.L., Str.

Interioara, nr. 3, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

BAKERMAN Pâine Cazino

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

 
(531) Clasificare Viena:020108; 020308;

020713; 190325; 270501; 290115;  

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

30 Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; produse de panificaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01973
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA 

(540)

Global Entertainment

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01974
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA 

(540)

Global Beauty

  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01958
(151) 23/03/2017
(732) MADAR CHEMICALS S.R.L., Şos.

Fundeni nr. 1, bl. 38, sc. 1, et. 1, ap. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOUVE

  

(511) Produse şi/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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01975
(151) 23/03/2017
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Nicolae Teclu nr.51, sectorul 3,
032368, Bucureşti ROMANIA 

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

(540)

TOTTI CAFFE trends

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

  
(531) Clasificare Viena:011511; 011521;

110302; 110303; 110304; 270511;
270514;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
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manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01976
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA 

(540)

Global Group

  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01959
(151) 23/03/2017
(732) S.C. TUCA IMPEX S.R.L., Str.

Negru Vodă bl. 240G, sc. C, ap. 47,
Judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(540)

BETTO

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270503; 290112;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01960
(151) 23/03/2017
(732) S.C. CRIOTECH CONSULTING

S.R.L., Str. Cap. Gheorghe Ion nr. 11,
bl. 103, scara 2, etaj 8, ap. 65, sector 4,
041975, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BUGAN OVIDIU-CRINEL, Str.
Cap. Gheorghe Ion nr. 11, bl. 103, sc.
2, et. 8, ap. 65, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BATERII-LUX.ro

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

35 Servicii de comenzi online (procesarea
administrativă a ordinelor de comandă).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 23/03/2017 

18

(210) M 2017 01961
(151) 23/03/2017
(732) POLISOL PRODEXIM S.R.L., Str.

Fagului nr. 13, Jud. Cluj, 400483,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

POLISOL

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260323; 270501;

270511; 290101;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie;
răşini epoxidice; agenţi de întărire pentru
răşini epoxidice; răşini sintetice pentru
asamblarea acoperirilor pentru pardoseli;
răşini sintetice folosite la tratamentul
suprafeţelor clădirilor; răşini sintetice pentru
turnare (în stare brută); răşini artificiale şi
sintetice în stare brută; stabilizatori chimici
folosiţi la materialele pentru acoperirea

pardoselilor; substanţe chimice pentru
acoperire folosite la restaurarea acoperirilor
pardoselilor (altele decât vopsele sau uleiuri);
preparate chimice care penetrează pereţii,
pardoselile şi tavanele, utilizate pentru
prevenirea incendiilor în clădiri; răşină
sintetică din polietilenă pentru modelarea
spumei (neprelucrate); răşin sintetice
expandate (neprelucrate); răşini din
polipropilenă sintetice neprelucrate; paste de
umplere din răşini sintetice; răşini în stare
brută şi sintetice; răşini sintetice sub formă de
solvenţi folosiţi ca acoperiri; soluţii de răşini
sintetice (în stare brută) pentru uz industrial;
răşini sintetice în stare brut utilizate în
fabricarea compuşilor pentru turnare; Răşini
sintetice utilizate la fabricarea produselor
abrazive pentru curăţare cu jet; răşini sintetice
utilizate Ia produsele laminate întărite cu fibră
de sticlă; preparate pe bază de răşină
epoxidică pentru aplicare pe lemn; compuşi
adezivi pe bază de răşini epoxidice; compuşi
adezivi pe bază de răşini epoxidice utilizate în
industrie; produse chimice în stare brută
pentru fabricarea răşinilor poliuretanice; răşini
poliuretanice modificate cu poliesteri
(neprelucrate); răşini poliuretanice; pastă de
amidon adezivă pentru montarea pardoselilor;
învelişuri de protecţie folosite pentru pardoseli
de parcări (cu excepţia vopselelor sau
uleiurilor); aditivi chimici pentru ipsosul
destinat realizării pardoselilor; adezivi pentru
acoperiri de podele; polimeri folosiţi la
fabricarea finisajelor pentru podele;
surfactanţi folosiţi la protejarea suprafeţelor
podelelor; surfactanţi folosiţi la refacerea
suprafeţelor podelelor; surfactanţi folosiţi la
conservarea suprafeţelor podelelor; surfactanţi
folosiţi la acoperirea suprafeţelor podelelor;
produse pentru etanşarea podelelor pe bază de
uretan; polimeri folosiţi la fabricarea
garniturilor de etanşare pentru podele;
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preparate chimice folosite la fabricarea
produselor de lustruire a podelelor; învelişuri
poliuretanice (altele decât vopsele); adezivi
pentru acoperirile de pereţi; soluţii pentru
placare.
2 Coloranti, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti, raşini epoxidice încărcate
cu metal uşor (strat de acoperire); răşini
epoxidice utilizate la acoperirea pardoselilor
(strat de protecţie); raşini epoxidice utilizate la
acoperirea pereţilor (căptuşeli); răşini
epoxidice utilizate la acoperirea suprafeţelor
de construcţii (căptuşeli); preparate de
etanşeizare pentru pardoseli (vopsele);
vopsele din răşină sintetică pentru produse din
plastic; vopsele din răşini sintetice; răşini
sintetice pentru protecţie împotriva coroziunii;
grunduri pe bază de răşini sintetice (vopsele);
acoperiri pe bază de raşină epoxidică;
acoperiri epoxidice folosite la pardoselile
industriale din beton; vopsele pentru pardoseli
din beton; baiţuri folosite pe podele; lacuri
pentru protejarea podelei; compuşi pentru
etanşarea podelelor (vopsele şi uleiuri);
vopsele ornamentale; vopsele ignifuge;
vopsele pentru podea; acoperiri impermeabile
(vopsele); vopsele anti-coroziune; vopsele
contra rugină; vopsele pentru construcţii;
acoperiri de perete (vopsele); finisaje
poliuretanice (vopsele); produse pentru
conservarea cimentului (vopsele); produse
pentru etanşarea betonului (vopsele); vopsele
de protecţie contra căldurii; straturi de
acoperire poliuretanice (vopsele); materiale de
acoperire electroforetice (vopsele); produse
pentru protejarea betonului (vopsele); vopsele
pentru protecţie împotriva incendiilor;
produse pentru etanşeizarea betonului

(vopsele); produse pentru conservarea zidăriei
(vopsele); compoziţii pentru conservarea
cimentului (vopsele); preparate hidroizolante
pentru zidărie (vopsele); materiale folosite la
protejarea construcţiilor (vopsele); vopsele,
coloranţi, pigmenţi şi cerneluri; substanţe de
acoperire din bitum (vopsele); materiale de
acoperire pentru protecţia pereţilor de zidărie
împotriva apei (vopsele sau uleiuri); substanţe
sub formă de vopsea pentru umplerea fisurilor
din suprafeţele pereţilor.
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; pardoseli
metalice; pardoseli din metal; pardoseli
confecţionate din aliaje metalice; podele
metalice; plăci de pardoseală metalice; pereti
metalici pentru construcţii; captuşeli metalice
pentru pereţi.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică;
materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice, răşini sintetice
semiprelucrate; răşini sintetice pentru
reparaţii; răşini sintetice (produse semifinite);
răşini sintetice expandate (semiprelucrate);
fibre impregnate cu răşini sintetice pentru
izolare; învelişuri izolatoare pentru pardoseli;
substraturi de pardoseală pentru controlul
acustic; izolaţie din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală; bandă adezivă
antialunecare pentru aplicare pe pardoseală;
rosturi de expansiune folosite la construcţia de
pardoseli; benzi cu adeziv pentru fixarea
materialelor de acoperire a pardoselii pentru
prevenirea alunecării; răşină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă; fibre impregnate cu răşini sintetice
utilizate în producţie; răşini sintetice sub
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formă de foi folosite la fabricaţie; învelişuri
din răşini sintetice rezistente la uleiuri pentru
etanşarea suprafeţei; benzi cu adeziv pentru
fixarea materialelor de acoperire a pardoselii;
izolări sub formă de acoperiri de podele; foi
amplasate sub podele, din cauciuc; răşini
folosite la formarea unei pelicule întarite pe
podele; răşini folosite la formarea unei
pelicule rezistente la praf pe podele; vopsele
izolante; vopsele fotoluminescente (izolaţie);
vopsele izolatoare pentru pereti; vopsele
folosite pentru izolare; vopsele izolante pentru
faţade; vopsele de izolare electrică; vopsele pe
bază de apă (izolante); vopsele izolante pe
bază de apă; materiale fonoabsorbante pentru
pereţi; răşini folosite la formarea unei pelicule
rezistente la praf pe pereţi.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal); şapă; straturi de şapă; şapă uscată;
pardoseli nemetalice; şape pentru pardoseli;
căptuşeli pentru pardoseală; plăci nemetalice
pentru pardoseală; pardoseli sportive din
lemn; plăci ceramice pentru pardosirea
clădirilor; scânduri din lemn pentru
pardoseală; plăci ceramice pentru pardoseli
exterioare; învelitori din vinil pentru
pardoseli; plăci ceramice pentru pardoseli
interioare; dale nemetalice pentru pardoseală;
dale de pardoseală din teracotă; pardoseală
laminată, nu din metal; pardoseli din parchet
fabricate din plută; captuşeală pentru
pardoseală fabricată din plută; pardoseli de
parchet şi plăci de parchet; grinzi structurale
de susţinere (nemetalice) pentru construirea de
pardoseli; canale de scurgere pentru
pardoseală confecţionate din materiale
nemetalice; materiale sintetice pentru
confecţionarea de pardoseli sau captuşeli
pentru ziduri; pardoseli din plută; furnir

pentru pardoseli; plăci ceramice smălţuite
pentru pardoseli; pardoseli pentru dans, nu din
metal; podele din beton; podele din cauciuc;
placuţe ceramice pentru podele; plăci de
plastic pentru podele; plăci de lemn pentru
podele; dale din lemn pentru podele; plăci din
cauciuc pentru podele; blocuri nemetalice
pentru utilizare în construcţia podelelor;
material textil (pâsla) pentru substraturi pentru
podele; plăcuţe ceramice pentru podele şi
faţadă; plăci din lemn de esenţă tare pentru
podele; plăci din lemn de esenţă moale pentru
podele; podele modulare din plastic care
servesc ca acoperiri pentru sol; finisaje
texturate din beton; pereţi (nemetalici);
suprafeţe texturate pentru pereţi; panouri
nemetalice pentru pereţi; panouri de plastic
pentru pereţi; pereţi interiori din materiale
nemetalice; acoperiri texturate pentru pereţi
(nemetalice); produse de umplutură pentru
repararea pereţilor; materiale pentru placare
nemetalice; plăci pentru placare (nemetalice);
placare nemetalică pentru faţade; placare
(nemetalică) pentru plafoane; panouri
(nemetalice) pentru placare pereţi; panouri de
placare din materiale nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbracăminţi de
pardoseală; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu îmbrăcăminţi de pardoseală;
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
îmbrăcăminţi pentru pereţi; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminţi
pentru pereţi.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; aşezare
(montare) pardoseli; montare pardoseli;
construcţie de pardoseli; servicii de acoperire
pardoseli; curaţarea suprafetelor de
pardoseală; instalare de pardoseli false;
întreţinere şi reparaţii de pardoseli; montare
de plăci pentru pardoseli; curaţarea
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suprafeţelor de protecţie pentru pardoseli;
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
pardoseli; aplicarea de materiale de etanşare
antiderapante, de siguranţă, pentru pardoseli;
lustruire pardoseli; servicii de întreţinere
pardoseli; şlefuirea podelelor; instalare de
podele din lemn; izolarea pereţilor exteriori;
construcţie de pereţi diafragma; construcţie de
pereţi cortină; construire de pereţi despărţitori;
construcţie de pereţi despărţitori; curaţarea
suprafeţelor pereţilor exteriori; tencuirea
decorativă a pereţilor; instalarea pereţilor
despărţitori interiori; aplicarea de căptuşeli
pentru repararea pereţilor; tencuire decorativă
a plafoanelor sau pereţilor; aplicarea de
tencuială pe pereţii tunelurilor; instalare de
căptuşeli pentru pereţi exteriori; construcţia de
pereţi despărţitori pentru interior; servicii de
reparare pentru acoperiri pentru pereţi;
izolarea pereţilor interiori şi exteriori, a
tavanelor şi a acoperişurilor; pregătirea
podelelor pentru placare şi căptuşire;
pregatirea suprafeţelor de scări pentru placare
şi căptuşire.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
proiectare de acoperiri de pardoseală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01977
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA 

(540)

Global Events

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01978
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA 

(540)

Global Booking

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01980
(151) 23/03/2017
(732) S.C. TOP NUTRITION S.R.L., Str.

Independenţei nr. 80, judeţul
Dâmbovi ţa,  ,  TĂRTĂŞEŞTI
ROMANIA 

(540)

TOP NUTRITION PREMIXURI ŞI
ADITIVI FURAJERI

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
288C), roşu (Pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;

250119; 260118; 270501; 270511;
290112;  

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

31 Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere crude şi neprelucrate; boabe şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori
naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare; animale vii; alimente şi băuturi
pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01981
(151) 23/03/2017
(732) S.C. DAS SECURITY TEAM

S.R.L., nr. 412C, bl. 1, sc. A, ap. 10,
Zimandu Nou, judeţul Arad, , SAT
ZIMANDU NOU ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

DAS SECURITY TEAM

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
alb

 
(531) Clasificare Viena:240103; 260725;

270501; 290112;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01982
(151) 23/03/2017
(732) S.C. INDUSTRIAL MB PLUS

S.R.L., Str. I. C. Brătianu bl. A6, sc.
A, et. 7, ap. 26, (Camera 1), judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

RUBIK TUBE WORKING BY LOGIC

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
portocaliu, bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:140102; 140103;

270501; 290115;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetaice pentru construcţie;
ţevi din materiale nemetalice; fitinguri din
materiale nemetalice; ţevi din PVC; ţevi din
polipropilenă; ţevi din policlorură de vinil
neplastifiată (PVC) pentru canalizări; sisteme
de drenaj, tuburi de colectare perforate;
produse din materiale nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01983
(151) 23/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA 

(540)

DARA

  

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

25 Articole de îmbrăcaminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01984
(151) 23/03/2017
(732) RADIO GUERRILLA S.R.L., Str.

Calea Moşilor nr. 213, camera 1, bl.
21A, sc. 1, et. 2, ap. 20, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

RADIO GUERRILLA FM

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 191C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290112;  

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

9 CD-uri cu muzică; CD-uri audio; DVD-uri;
suporturi digitale de înregistrare; publicaţii
electronice descărcabile; software (programe);
aplicaţii software (programe); programe
pentru jocuri pe calculator; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de stocare
a datelor; desene animate; fişiere cu muzică
descărcabile; tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile; căşti audio; radiouri;
tonomate muzicale.
16 Publicaţii (tipărituri); produse de
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imprimerie; cărţi; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi
ambalare; cărţi de vizită; afişe; albume;
panouri publicitare din hârtie sau carton;
invitaţii; calendare; felicitări; postere.
35 Publicitate; cronică publicitară; publicitate
radiofonică; publicitate televizată; producţie
de reclame radio sau/şi reclame de televiziune;
scriere şi publicare de texte publicitare;
servicii de editare de texte publicitare;
marketing; servicii de afişaj publicitar; studii
de piaţă; realizare de materiale publicitare;
distribuire de materiale publicitare; închirierea
spaţiilor publicitare; furnizare de spaţii
publicitare; închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare; organizare
de evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale; organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional;
relaţii publice; servicii de revistă presei;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi de televiziune; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; administraţie
comercială.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio; difuzare de programe şi
emisiuni de televiziune; transmisie radio;
transmisii radiofonice; transmisii de
televiziune; difuzare radiofonică de muzică,
informaţii şi divertisment; transmisia asistată
de computer a mesajelor, sunetelor şi
imaginilor; transmisie TV prin internet;
servicii de radiodifuziune prin internet;
transmisie continuă (streaming) de materiale

audio pe internet; servicii ale agenţiilor de
presă (transmitere de ştiri); furnizarea
accesului la canale de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; difuzarea de muzică;
închirierea de instalaţii şi echipamente de
telecomunicaţii; furnizarea de forumuri
online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; servicii ale studiourilor de
televiziune; prezentare de programe de
televiziune; producţie de evenimente sportive
pentru televiziune; servicii de divertisment
televizat; servicii de înregistrări audio, de
filme şi de televiziune; montaj de programe de
televiziune; servicii privind ghidul
programelor de televiziune; stabilirea
(planificarea) grilei de programe pentru
televiziune; închiriere de decoruri; găzduire şi
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune şi radio;
servicii de reporteri de ştiri; subtitrare;
producţie de filme, cu excepţia filmelor
publ ic i ta re ;  prezentare  de  f i lme
cinematografice; servicii oferite de un
cinematograf; prezentare de seriale şi filme de
televiziune; producţie de divertisment sub
formă de seriale de televiziune; cronică de
film şi de teatru; organizare de concerte;
servicii de disc jockey; servicii de discotecă;
cluburi de noapte; producţie de programe de
radio; producţia de emisiuni de radio; realizare
şi editare de programe şi emisiuni de radio;
prezentarea de emisiuni de radio; stabilirea
grilei de programe de radio; teatru radiofonic;
servicii de divertisment radiofonic; servicii de
divertisment muzical; montaj de programe
radiofonice; producţii de film, televiziune şi
radio; servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune; producţie de efecte
speciale pentru radio; producţie de evenimente
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sportive pentru radio; publicare de texte, altele
decât textele publicitare; organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale;
organizare de evenimente în scopuri culturale,
sportive sau de divertisment; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea seminariilor; rezervarea locurilor
pentru spectacole; organizarea de jocuri şi
concursuri (divertisment); planificarea
petrecerilor (distracţii); prezentarea de
reprezentaţii live; producerea spectacolelor;
producţii de teatru; producţia de muzică;
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; scrierea şi publicarea textelor,
altele decât textele publicitare; servicii
fotografice; informaţii în materie de
divertisment; informaţii în materie de recreere
(divertisment); informaţii în materie de
educaţie; organizarea de parade de modă
pentru amuzament; organizarea de concursuri
de frumuseţe; servicii de înregistrare în studio;
servicii de orchestră; producţia de înregistrări
audio; închirierea de înregistrări de sunete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01985
(151) 23/03/2017
(732) S.C. NEXT CLOTHING GROUP

S.R.L., Bd. Basarabia nr. 240, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

SEEN

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270315;

270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01986
(151) 23/03/2017
(732) KHAIRAT AL-MANAFIE, Al

Waziriah 1, , BAGHDAD IRAQ 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AKHTAMAR

  

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01979
(151) 23/03/2017
(732) S.C. TOP NUTRITION S.R.L., Str.

Independenţei nr. 80, judeţul
Dâmbovi ţa,  ,  TĂRTĂŞEŞTI
ROMANIA 

(540)

TOP CARE

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
185C), albastru (Pantone 7687C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030116;

030124; 270501; 290112;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01962
(151) 23/03/2017
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

D'AKNE

  

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

3 Produse cosmetice.
5 Medicamente de uz uman, medicamente de
uz veterinar, unguente de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01963
(151) 23/03/2017
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

TINERO

  

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

3 Produse cosmetice.
5 Medicamente de uz uman, medicamente de
uz veterinar, unguente de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01965
(151) 23/03/2017
(732) S.C. AVIANCE S.R.L., Calea

Ferentari nr. 20, bl. 126, sc. 1, et. 1,
ap. 4, sector 5, 051862, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Aviance your personal travel consultant

(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270501;

270508; 270509; 290112;  

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

35 Publicitate; servicii de publicitate privind
industria turismului.
39 Transport; organizarea de călătorii; servicii
de informaţii turistice; servicii de rezervări
pentru călătorii turistice; servicii de ghizi şi
informaţii turistice; servicii de organizare de
circuite turistice; servicii de rezervări de
circuite turistice; servicii de rezervare pentru
circuite turistice; servicii de transport pentru
excursii turistice; serviciile de agenţie pentru
organizarea de circuite turistice; servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii şi circuite
turistice; servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii; servicii de
organizare şi ghidaj pentru circuite şi vizite
turistice; servicii de rezervări oferite de
agenţii pentru tururi pentru vizitarea

obiectivelor turist ice;  organizarea
transportului pasagerilor pe cale aeriană;
furnizare de informaţii referitoare la
transportul pasagerilor; servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01966
(151) 23/03/2017
(732) S.C. STEFAN DESIGN SERV

S.R.L., Str. Glodului nr. 36A, Judeţul
Giurgiu, , COMUNA GHIMPAŢI
ROMANIA 

(540)

ROTACTIC

  

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

25 Articolede îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01949
(151) 23/03/2017
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca

Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

Bio Covalact de Tara

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

  
(531) Clasificare Viena:020304; 030402;

030413; 030422; 050313; 050315;
250119; 270519; 290115;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeieuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01950
(151) 23/03/2017
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE

S.R.L., Str. Albatrosului nr. 11,
camera 3, ap. 23, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

a7TV

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260307; 260317;

260318; 270701; 270711; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
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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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
38 Telecomunicaţii;(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01947
(151) 23/03/2017
(732) HOME BUYING SERVICE S.R.L.,

Str. Dr. Petre Herescu nr.12, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIRECTIMO

  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01948
(151) 23/03/2017
(732) MEDIA SERVICE ZAWADA

PUBLISHING S.R.L., Str. Carol
Davila nr.21A, et.5,ap.32, sector5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

miniGenius DESCOPERĂ GENIUL DIN
TINE

 
(531) Clasificare Viena:011315; 160115;

261325; 270501; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01951
(151) 23/03/2017
(732) CĂLIN IOANA-DANIELA, Str.

Calea Odoreului nr.11A, jud.Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

L'atelier IOANA CĂLIN

  
(531) Clasificare Viena:010316; 010318;

270501; 270511; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01952
(151) 23/03/2017
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, Yanko Sofijski Voevoda 21,
en. A, 1164, SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, Bd.
Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B, ap. 52,
sector 2 Bucureşti

(540)

SĂNĂTATEA-MEA.COM

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

260406; 260418; 270501; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru curaţarea dinţilor.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru

pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide;
suplimente dietetice şi preparate farmaceutice.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice; ambalaje, pungi din
material plastic şi hârtie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare en-gros şi
en-detail, activităţi comerciale on-line,
promovarea produselor pe web-site-uri,
magazin de produse farmaceutice on-line.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii asigurate de farmacii şi drogherii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 23/03/2017 

34

(210) M 2017 01953
(151) 23/03/2017
(732) CELL CENTER GROUP S.R.L.,

Str. Smaranda Brăescu, nr.29, bl.XI G,
sc.2, et.1,ap.23, sector 1,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VMAX

  

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, căntărire, 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 şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01955
(151) 23/03/2017
(732) FUNDAŢIA APME, Str. Argintului

n r . 2 ,  j u d .  C l u j , ,  4 0 0 2 3 4 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FUNDAŢIA APME

  

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

45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale; organizarea de întâlniri religioase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01956
(151) 23/03/2017
(732) S.C. DOBRE & FIII S.R.L., Str.

Interioara, nr. 3, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

BAKERMAN Natural

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:02; 020101; 05; 07;

260418; 270501; 270511; 290112;  

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

30 Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; produse de panificaţie;
sandwiches şi prăjituri ambalate; produse de
panificaţie precoapte congelate.

˜˜˜˜˜˜˜


