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Cereri Mărci publicate în 02/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06142 24/09/2017 GLOBAL RECORDS SRL FRIDAY Tunes

2 M 2017 06143 24/09/2017 GLOBAL RECORDS SRL Global Beauty

3 M 2017 06144 24/09/2017 GLOBAL RECORDS SRL Global Booking

4 M 2017 06145 24/09/2017 GLOBAL RECORDS SRL Global Entertainment

5 M 2017 06146 24/09/2017 GLOBAL RECORDS SRL Global Group

6 M 2017 06147 25/09/2017 SC STILISSIMO ART&DESIGN
SRL

LUMINARIUM

7 M 2017 06148 25/09/2017 S.C. EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L.

EUROPACKING

8 M 2017 06149 25/09/2017 BULLSTAMP BULLSTAMP

9 M 2017 06150 25/09/2017 CONFITURIA CONCEPT S.R.L. BENEDICT bistro - cafe

10 M 2017 06151 25/09/2017 ILPAN JR SRL SOCK laboratory

11 M 2017 06152 25/09/2017 SC ILPAN JR SRL RUSALIO

12 M 2017 06153 25/09/2017 MARIUS LEONTE Laboratorul de Miere Cu drag,
din stup

13 M 2017 06154 25/09/2017 S.C. Arterius Business S.R.L. ECO TRANSFORMER NPK

14 M 2017 06155 25/09/2017 SC ARTERIUS BUSINESS SRL ECO ADAN

15 M 2017 06156 25/09/2017 ANA-MARIA RĂDULESCU ARTSHOT

16 M 2017 06157 25/09/2017 SC HODA PROJECT SRL REVERA

17 M 2017 06158 25/09/2017 DISTINTO BOUTIQUE SRL DISTINTO Couture

18 M 2017 06159 25/09/2017 SC BAKE EXPERT SRL RAFTUL CU MAIA

19 M 2017 06160 25/09/2017 SONIA FLOREA FLOREA GHEORGHE &
ASOCIAŢII societate civilă de
avocaţi

20 M 2017 06161 25/09/2017 MINTMILL FASHION SRL MUMKIN PUMPKIN Culoare.
Magie. Bucurie

21 M 2017 06162 25/09/2017 SC INTERTOY ZONE SRL PAKO

22 M 2017 06163 25/09/2017 ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU PROMOVAREA
FILMULUI

D DECATLONIADA
PĂRINŢILOR ŞI COPIILOR

23 M 2017 06164 25/09/2017 NO LIMIT SOFTWARE SRL WnvPdf

24 M 2017 06165 25/09/2017 NO LIMIT SOFTWARE SRL EvoPdf
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 06166 25/09/2017 ELENA MADALINA NEAGU H HOLIDAY CLUB.ro Explore

The World With Us

26 M 2017 06167 25/09/2017 NO LIMIT SOFTWARE SRL Wnv

27 M 2017 06168 25/09/2017 GOURMET ENTERTAIMENT
SRL

FOOD TRUCK SOCIETY

28 M 2017 06169 25/09/2017 SC ALBAN MANAGEMENT SRL GRĂDINIŢA GOOFY Ne jucăm,
ne distrăm, pas cu pas învăţăm!
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(210) M 2017 06142
(151) 24/09/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRIDAY Tunes
(531) Clasificare Viena: 01.15.07;

05.01.12; 26.04.16; 27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06143
(151) 24/09/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Global Beauty

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06144
(151) 24/09/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Global Booking

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06145
(151) 24/09/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Global Entertainment

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, ndivertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06146
(151) 24/09/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Global Group

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06147
(151) 25/09/2017
(732) SC STILISSIMO ART&DESIGN

SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 6,
BL. 60, ET. 1, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LUMINARIUM

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06148
(151) 25/09/2017
(732) S.C. EUROPACKING AMBALAJE

S.R.L., STR. PAVEL CEAMUR
NR. 4, TARLAUA 19/10 PARCELA
7, CLĂDIRE C2, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ROMANIA

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

(540)

EUROPACKING
(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, materiale de umplutură (cu
excepţia hârtie cauciucului cartonului şi
a materialelor plastice), materiale textile
fibroase brute, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06149
(151) 25/09/2017
(732) BULLSTAMP, STR. LUCIAN

BLAGA NR. 4, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

BULLSTAMP
(531) Clasificare Viena: 26.01.15;

26.11.13; 27.05.01; 25.07.22;
03.04.13; 03.04.02

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

9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06150
(151) 25/09/2017
(732) CONFITURIA CONCEPT S.R.L.,

SOS. BUCURESTI-URZICENI
NR. 223B, MCR,CAMERA 12,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI,
ROMANIA

(540)

BENEDICT bistro - cafe
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.03.15; 11.03.02

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

43. Restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06151
(151) 25/09/2017
(732) ILPAN JR SRL, CALEA

SEVERINULUI NR. 24, BL. 403
A, SC. 1, AP. 3, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(540)

SOCK laboratory
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 01.13.15; 01.13.01;
01.13.02

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

25. Şosete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06152
(151) 25/09/2017
(732) SC ILPAN JR SRL, CALEA

SEVERINULUI NR. 24, BL. 403A,
SC. 1, AP. 3, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200123, ROMANIA

(540)

RUSALIO
(531) Clasificare Viena: 03.07.24;

03.07.16; 03.07.17; 26.03.05;
26.03.04; 27.05.01; 27.05.07

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

25. Șosete, ciorapi, șosete și ciorapi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06153
(151) 25/09/2017
(732) MARIUS LEONTE, STR. ALEEA

ION AGARBICEANU NR. 3-11,
SC. B, AP. 117, SECTOR 3,
BUCREȘTI, ROMANIA

(540)

Laboratorul de Miere
Cu drag, din stup

(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena: 03.13.04;
03.13.05; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, sosuri, condimente.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06154
(151) 25/09/2017
(732) S.C. Arterius Business S.R.L.,

STR. CALEA REPUBLICII NR. 15,
SC. B, AP. 15, BACĂU, ROMANIA

(540)
ECO TRANSFORMER NPK

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

1. Fertilizanți pentru pământ.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06155
(151) 25/09/2017
(732) SC ARTERIUS BUSINESS

SRL, CALEA REPUBLICII
NR. 15, SC. B, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
RO.BA, ROMANIA

(540)
ECO ADAN

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

1. Îngrășământ foliar, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere cu dificultate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06156
(151) 25/09/2017
(732) ANA-MARIA RĂDULESCU, STR.

PĂPĂDIEI NR. 9, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 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)

ARTSHOT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06157
(151) 25/09/2017
(732) SC HODA PROJECT SRL, STR.

GÂRLEI NR. 88, DEMISOL,
CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

REVERA
(591) Culori revendicate:gri (Pantone

7544), turcoaz (Pantone 7710)

(531) Clasificare Viena: 26.04.06;
26.13.25; 26.15.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

43. Restaurante şi cazare temporară,
aziluri (cazare temporară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06158
(151) 25/09/2017
(732) DISTINTO BOUTIQUE SRL,

INTR. CARAVANEI NR. 13, AP.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DISTINTO Couture
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06159
(151) 25/09/2017
(732) SC BAKE EXPERT SRL, STR.

ŞOLDANULUI NR. 4, CAMERA
2, BL. 112, SC. 1, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

RAFTUL CU MAIA
(591) Culori revendicate:maro

(531) Clasificare Viena: 08.01.01;
08.01.04; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.07

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

30. Pâine.
35. Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o
rețea globală de calculatoare, servicii
de informații comerciale furnizate online

dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de prezentare a produselor către
public, regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea pâinii (exceptând transportul)
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06160
(151) 25/09/2017
(732) SONIA FLOREA, CALEA

MOŞILOR NR. 207, BL. 15,
SC. 1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FLOREA GHEORGHE
& ASOCIAŢII societate

civilă de avocaţi
(591) Culori revendicate:albastru,

bleumarin

(531) Clasificare Viena: 07.01.03;
07.01.18; 07.01.24; 24.17.25;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.11; 29.01.04

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
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servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06161
(151) 25/09/2017
(732) MINTMILL FASHION SRL,

STR. DELFINULUI NR. 7, BL.
D30, SC. 1, AP. 30, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022352, ROMANIA

(540)

MUMKIN PUMPKIN
Culoare. Magie. Bucurie

(591) Culori revendicate:portocaliu,
magenta, verde

(531) Clasificare Viena: 04.03.09;
21.03.19; 27.05.01; 29.01.13

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

16. Articole pentru legătorie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, clişee, caractere tipografice,
adezivi, tipãrituri, adezivi pentru papetărie,
autocolante (articole de papetărie), etichete
autocolante, albume pentru materiale
autocolante, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, paspartuuri pentru
tablouri, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni de hârtie pentru masă,

decorațiuni adezive de perete, realizate
din hârtie, etichete adezive, hârtie adezivă,
semne adezive, ambalaje pentru cadouri,
cărți educative, materiale educative tipărite,
albume, almanahuri, invitaţii, machete
arhitecturale, carton, planşe pentru desen,
figurine din hârtie, figurine din carton, hărți
geografice, felicitări, felicitări aniversare,
felicitări muzicale, felicitări pop-up, felicitări
de Crăciun, felicitări pentru ocazii speciale,
felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări
cu mesaje motivaționale, felicitări pentru
ziua de naștere, cutii din hârtie pentru
depozitarea felicitărilor, felicitări imprimate
cu informații electronice stocate, recipiente
de ambalat din hârtie, foi de hârtie pentru
ambalat, pungi de hârtie pentru ambalat,
pungi de ambalat din hârtie, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, materiale
de ambalat din hârtie reciclată, fotografii
imprimate, pancarte de carton, pancarte din
hârtie sau carton, cărți poștale nescrise,
cărți poștale ilustrate, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, abțibilduri decorative din
hârtie pentru căști, abțibilduri din hârtie
aplicate prin călcare, cărți cu abțibilduri
pentru activități, abțibilduri decorative din
hârtie pentru tălpile pantofilor, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri din
hârtie, abțibilduri din hârtie pentru bara
de protecție a vehiculelor, postere din
hârtie, reviste cu postere, tipărituri,
tipărituri (gravuri), tipărituri sub formă
de imagini, reproduceri grafice (tipărituri),
materiale didactice din hârtie, cartonașe
nescrise, cartonașe ilustrate, cartonașe
informative tipărite, cartonașe de colecție,
cartonașe de schimb, cartonașe de
rețete imprimate, cartonașe tipărite pentru
adrese, cartonașe cu nume pentru mese,
cartonașe pentru notițe în alb, cartonașe
tipărite cu nume pentru ocazii speciale,
cartonașe de colecționat din domeniul
sporturilor, cartonașe pentru schimb, altele
decât cele pentru jocuri, cartonașe
tipărite cu numere de masă pentru
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ocazii speciale, caractere tipografice, litere
(caractere tipografice), cifre (caractere
de tipografie), caractere (cifre și litere),
şabloane pentru caractere tipografice,
hârtie, hârtie laminată, hârtie luminiscentă,
hârtie semiprelucrată, hârtie xerografică,
hârtie japoneză, hârtie electrostatică,
hârtie securizată, hârtie sintetică, hârtie
impermeabilă, hârtie cretată, hârtie washi,
hârtie fluorescentă, etichete din hârtie,
ecusoane din hârtie, embleme din hârtie,
afișe din hârtie, batiste de hârtie, şervețele
de hârtie, cutii din hârtie, dantelă de
hârtie, aplicații din hârtie, stegulețe din
hârtie, ghirlande de hârtie, bannere din
hârtie, benzi din hârtie, funde din hârtie,
cutii confecționate din hârtie, mape de
hârtie (papetărie), 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, rame de fotografii.
20. Rame, nu din hârtie sau carton,
rame pentru tablouri, rame din lemn
pentru tablouri, baghete pentru rame
de tablouri (șipci ), elemente decorative
pentru uși, din plastic, elemente decorative
din plastic pentru petreceri, elemente
decorative adezive de perete, din
lemn, figurine din ipsos, figurine din
ceară, figurine confecționate din plastic,
figurine confecționate din lemn, figurine
ornamentale confecționate din lemn,
jaluzele din hârtie, mobile, oglinzi, rame,
oase, coarne, fanoane de balenă sau
sidef, neprelucrate sau semiprelucrate,
scoici, spumă de mare, chihlimbar galben,
containere, nu din metal, pentru depozitare
sau transport.
24. Perdele din materiale textile, materiale
adezive sub formă de autocolante (textile),

decorațiuni de perete (ţesături), ţesături
pentru decorațiuni interioare, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, ţesături
adezive, naproane pentru masă, textile și
înlocuitori de textile, lenjerie de pat, perdele
din materiale textile sau plastice.
27. Tapet, tapete de plastic, tapet din
material textil, tapet de rășină din vinil,
tapet acoperit cu material textil, tapet,
nu din material textil, tapete cu strat
de material textil, tapet sub formă de
căptușeli de perete adezive și decorative,
de mărimea camerei, decorațiuni de perete
și tavan, covoare, preșuri, rogojini, linoleum
și alte produse pentru acoperirea podelelor,
tapete murale, nu din materiale textile
28. Jocuri, jucării, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, articole de joacă
educative, jucării adaptate pentru activități
educative, figurine de jucărie, haine pentru
figurine de jucărie, seturi de joacă cu
figurine de jucărie, cartonașe kendo,
cartonașe de colecție (jocuri de cărți),
păpuși din hârtie, măști din hârtie,
jocuri, jucării și articole pentru joacă,
articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Publicare de materiale educative,
publicare de materiale didactice, publicare
de materiale didactice educative, închiriere
de materiale didactice, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06162
(151) 25/09/2017
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021742, ROMANIA

(540)
PAKO

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06163
(151) 25/09/2017
(732) ASOCIATIA EUROPEANA

PENTRU PROMOVAREA
FILMULUI, DRUMUL TABEREI
NR. 85A, BL. TS7, SC. 1, ET. 3,
AP. 22, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

D DECATLONIADA
PĂRINŢILOR ŞI COPIILOR

(591) Culori revendicate:portocaliu
(Pantone 1665C), negru, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12; 03.05.15;
03.05.26

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06164
(151) 25/09/2017
(732) NO LIMIT SOFTWARE SRL,

STR. ION MĂRĂŞESCU NR. 14,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 012076 ,
ROMANIA

(540)
WnvPdf

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

42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06165
(151) 25/09/2017
(732) NO LIMIT SOFTWARE SRL,

STR. ION MĂRĂŞESCU NR. 14,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 012076 ,
ROMANIA

(540)
EvoPdf

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

42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06166
(151) 25/09/2017
(732) ELENA MADALINA NEAGU,

STR. VALERIU BRANIŞTE NR.
60A, ET. 2, AP. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

H HOLIDAY CLUB.ro
Explore The World With Us

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
01.15.21; 01.15.23; 24.17.25;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01

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

39. Servicii de transport, ambalare
şi depozitare de bunuri, organizare
de călătorii, transport aerian, transport
maritim şi fluvial, depozitare şi
închiriere de ambarcaţiuni, rezervare locuri
călătorii, transport cu autobuze, închiriere
autovehicule pentru transport persoane
şi mărfuri, servicii de şoferie, servicii
de curierat, organizarea de croaziere
şi tururi, însoţirea călătorilor, închirierea
de garaje, transport de valori cu pază,
servicii de pilotaj, transport cu ambarcaţiuni
de agrement, brokeraj de transport,
rezervări de transport, informaţii privind
transporturile, logistică pentru transport,
organizarea de excursii, rezervări de
călătorii şi transport, transport cu taxi,
servicii de organizare de călătorii oferite
de agenţii de turism, închirierea maşinilor,
parcarea maşinilor, brokeraj de curierat,
închiriere vagoane de cale ferată, livrări
de mesaje, livrări de bunuri, livrări de
bunuri prin comandă poştală, livrări de flori,

închiriere costume de scafandru, servicii
de remorcare şi tractare, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, rezervări de turism, furnizarea
de transport, închiriere containere de
depozitare, informaţii cu privire la
depozitare, închirierea platformelor de
vehicule, transport pe calea ferată,
transport cu barja, transport cu feribotul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06167
(151) 25/09/2017
(732) NO LIMIT SOFTWARE SRL,

STR. ION MĂRĂŞESCU NR. 14,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 012076 ,
ROMANIA

(540)
Wnv

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

42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06168
(151) 25/09/2017
(732) GOURMET ENTERTAIMENT

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

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

(540)

FOOD TRUCK SOCIETY
(591) Culori revendicate:mov, galben,

portocaliu, alb, bleu deschis,
negru, gri

(531) Clasificare Viena: 18.01.07;
18.01.09; 18.01.18; 18.01.23;
02.09.04; 27.03.01; 26.04.18;
29.01.15

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

35. Consultanță în managementul
afacerilor, consiliere în afaceri privind
francizarea, studii de piață, administrarea
afacerilor pentru restaurante și food-
truck-uri, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și
exploatării restaurantelor și food-truck-
urilor, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, publicitate, marketing,
promovare de evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și manifestări

în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, organizarea şi derularea de
evenimente culinare în scopuri comerciale
şi/sau promoţionale, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, relații publice,
servicii de revista presei, compilarea
și difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, furnizarea de
informaţii comerciale, scrierea și publicarea
de texte publicitare, închiriere de spații
și materiale publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
închiriere de standuri de vânzare, analiză și
cercetare de piață.
41. Furnizare de informații în materie de
divertisment, organizarea concursurilor de
divertisment, divertisment, organizarea şi
derularea de evenimente culinare în scopuri
educative, de divertisment sau culturale,
servicii de educaţie referitoare la arta
culinară, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, evenimente de
degustări de vinuri în scopuri educative
și/sau de divertisment, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, educaționale
sau de divertisment, activități culturale,
activități sportive, furnizarea de publicații
online, nedescărcabile, publicare de texte,
publicare online, organizarea de congrese,
seminarii, simpozioane, ateliere de lucru,
organizarea petrecerilor, producția de
emisiuni de radio și televiziune,
organizarea de evenimente culturale,
educaționale, sportive sau de divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare
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de informații cu privire la food truck-uri,
furnizarea online de informații cu privire
la restaurante și food-truck-uri, consiliere
în domeniul culinar, furnizare de recenzii
de restaurante, food-truckuri și baruri,
restaurant cu autoservire şi snack bar,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, catering, servicii oferite de un
restaurant, furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, închiriere
de construcții transportabile metalice și
nemetalice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06169
(151) 25/09/2017
(732) SC ALBAN MANAGEMENT

SRL, BD. INDEPENDENŢEI
NR. 22, CAMERA 1, AP. 3, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, ROMANIA

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

(540)

GRĂDINIŢA GOOFY
Ne jucăm, ne distrăm,
pas cu pas învăţăm!

(531) Clasificare Viena: 03.01.08;
03.01.16; 03.01.24; 04.03.19;
27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


