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Cereri Mărci publicate în 03/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04166 24/06/2017 RUSANESCU FLORIAN

TEODOR
BERE BUCURESTI DE
CARTIER

2 M 2017 04167 24/06/2017 CVS Overseas Trading SRL SPOWERTS

3 M 2017 04168 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD Nagyon ütös! SZÉKELY SÖR
FELVIDÍT, ÜDÍT ÉS TÁPLÁL!

4 M 2017 04169 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSÍKI BARNA BARNA,
MINT A MEDVE

5 M 2017 04170 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSÍKI MÉZES Ünnepi
Sör

6 M 2017 04171 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSÍKI SÖR ÜDÍT,
TÁPLÁL ÉS FELVIDÍT!

7 M 2017 04172 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD CSÍKI CSIPSZ

8 M 2017 04173 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD CSÍKI SÖR

9 M 2017 04174 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD SZÉKELY SÖR

10 M 2017 04175 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSÍKI CSOKI

11 M 2017 04176 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSÍKI SÖR

12 M 2017 04177 24/06/2017 ANDRÁS LÉNÁRD TILTOTT CSÍKI SÖRPÁRLAT

13 M 2017 04178 26/06/2017 Fremantle Media Limited PE BUNE ?!

14 M 2017 04179 26/06/2017 SC ORANGE OPTIC SRL OO Optica Orange

15 M 2017 04180 26/06/2017 SC ANDREI SI IOANA IMPEX
SRL

La Dragos

16 M 2017 04181 26/06/2017 SC BUSINESS PROFESSIONAL
DISTRIBUTION SRL

Arabesk Oriental Restaurant

17 M 2017 04182 26/06/2017 SC ECUATOR SRL LASER VILLAGE

18 M 2017 04183 26/06/2017 LUCAS SHOES SRL LUCAS MATEOS SHOES

19 M 2017 04184 26/06/2017 SC INTERTOY ZONE SRL Lilia

20 M 2017 04185 26/06/2017 C&C TAILORING BOUTIQUE
SRL

ETELLE La Vie en Robe

21 M 2017 04186 26/06/2017 UNIVERSITATEA DIN
PETROŞANI

UNIVERSITATEA DIN
PETROŞANI 1948

22 M 2017 04187 26/06/2017 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

PROFESORUL ANULUI

23 M 2017 04188 26/06/2017 SC GREEN RESOURCES
MANAGEMENT SA

GREEN RESOURCES
MANAGEMENT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 04189 26/06/2017 MARIAN TIBERIUS Sibiu Fest

25 M 2017 04190 26/06/2017 ION SIPICA MOŞ BUN de Valea Lungă

26 M 2017 04191 26/06/2017 SC BY NEAGU MARIUS SRL-D Bărbierii

27 M 2017 04192 26/06/2017 TIBERIUS MARGARIT STAPANI DE BANI - Doar TU
decizi pe cine imbogatesc BANII
TAI -

28 M 2017 04193 26/06/2017 NECULAI POPESCU hubrica

29 M 2017 04194 26/06/2017 RETAIL PLUS SERVICES SRL Dirty Job

30 M 2017 04195 26/06/2017 SC OPUS LAND
DEVELOPMENT SA

COSMOPOLIS PLAZA

31 M 2017 04196 26/06/2017 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

PAPILLON COLORATION

32 M 2017 04197 26/06/2017 SC DIGISIGN SA DIGISIGN Data Security and PKI
Services
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(210) M 2017 04166
(151) 24/06/2017
(732) RUSANESCU FLORIAN

TEODOR , BDUL. EROILOR NR.
21, SECTOR 5, BUCUREŞTI

(540)
BERE BUCURESTI

DE CARTIER
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
30. Bere, bere și produse de bere, bere
blondă, bere brună.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04167
(151) 24/06/2017
(732) CVS Overseas Trading SRL,

STR. AV. PETRE CREŢU NR. 34,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(740) ALEXANDRU VLASTON, STR.
TRAIAN BL. D3, SC. 1, ET. 4, AP.
17, JUDEŢUL DOLJ, CALAFAT,
205200, DJ, ROMANIA

(540)
SPOWERTS

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, textile şi
înlocuitori de textile.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04168
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

Nagyon ütös! SZÉKELY SÖR
FELVIDÍT, ÜDÍT ÉS TÁPLÁL!

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru,
alb

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
01.07.06; 05.03.20; 05.05.20;
05.05.21; 29.01.14; 24.03.07;
24.01.07; 09.01.10; 27.05.01;
25.01.19

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

32. Bere și produse de bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, înlocuitor de
bere, must de bere, bere din malţ, bere fără
alcool, bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, coctailuri
pe bază de bere, bere neagră (cu malț
prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi pe bază de bere, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), băuturi
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nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri din legume şi fructe.
33. Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe
bază de cidru (băuturi alcoolice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04169
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

TILTOTT CSÍKI BARNA
BARNA, MINT A MEDVE

(591) Culori revendicate:roşu, gri, maro,
alb

(531) Clasificare Viena: 05.03.20;
25.01.19; 27.05.01; 09.01.10;
29.01.14; 01.01.02; 01.07.06;
03.01.14; 03.01.26; 24.01.07

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

32. Bere și produse de bere, bere brună,
bere de grâu, înlocuitor de bere, must
de bere, bere din malţ, bere fără alcool,
bere neagră englezească (porter), coctailuri
pe bază de bere, bere neagră (cu malț
prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi pe bază de bere, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), sucuri de
fructe utilizate ca băuturi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04170
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

TILTOTT CSÍKI
MÉZES Ünnepi Sör

(591) Culori revendicate:auriu, albastru,
negru, alb
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(531) Clasificare Viena: 26.01.17;
24.03.18; 27.05.01; 01.01.02;
01.07.06; 24.01.07; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.14; 05.03.20

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

32. Bere și produse de bere, bere
blondă, bere brună, bere de grâu, înlocuitor
de bere, must de bere, bere din malţ,
bere fără alcool, bere neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale,
bere îmbogățită cu miere, coctailuri pe
bază de bere, băuturi pe bază de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), sucuri de fructe utilizate ca
băuturi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04171
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)

TILTOTT CSÍKI SÖR ÜDÍT,
TÁPLÁL ÉS FELVIDÍT!

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri,
alb

(531) Clasificare Viena: 05.03.20;
01.07.06; 24.01.17; 01.01.02;
27.05.01; 24.03.18; 26.01.18;
25.01.19

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

32. Bere și produse de bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, înlocuitor de bere,
must de bere, Bere din malţ, bere fără
alcool, bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, coctailuri
pe bază de bere, bere neagră (cu malț
prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi pe bază de bere, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
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băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri din fructe şi legume.
33. Băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, băuturi alcoolice răcoritoare
aromatizate, băuturi alcoolice energizante,
băuturi alcoolice din fructe.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, publicitate, activităţi şi produse
promoţionale în legatură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu berea.
39. Transport, transport de alimente,
transport de mărfuri, transport refrigerat
de alimente, depozitare de marfă
după transport, transport frigorific de
produse reci, transport și depozitare
de bunuri, transport și livrare de
bunuri, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de alimente, transport
și depozitare, depozitare de produse,
ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, livrare și
depozitare de bunuri.
40. Servicii de fabricare (procesare) de
bere.
43. Servicii de baruri care servesc bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04172
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, SAT

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRÂIENI,
RO.HU, ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
CSÍKI CSIPSZ

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

29. Chipsuri, chipsuri de banane, chipsuri
(cartofi prăjiți), chipsuri de soia, chipsuri
de legume, chipsuri de cartofi cu conținut
redus de grăsime.
30. Chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
de orez, chipsuri din cereale, chipsuri de
ciocolată, chipsuri de porumb, chipsuri
integrale de grâu, chipsuri pe bază de făină,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri de
porumb cu gust de legume, chipsuri de
creveți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu chipsuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu chipsuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu chipsuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
chipsuri, publicitate, activităţi şi produse
promoţionale în legatură cu chipsuri.
40. Servicii de fabricare (procesare) de
chipsuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04173
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
CSÍKI SÖR

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

32. Bere și produse de bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, înlocuitor de
bere, must de bere, bere din malţ, bere fără
alcool, bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, coctailuri
pe bază de bere, bere neagră (cu malț
prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi pe bază de bere, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri din fructe şi legume.
33. Băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, băuturi alcoolice răcoritoare
aromatizate, băuturi alcoolice energizante,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
(cu excepția berii).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, publicitate, activităţi si produse
promoţionale în legatură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu berea.

39. Transport, transport de alimente,
transport de mărfuri, transport refrigerat
de alimente, depozitare de marfă
după transport, transport frigorific de
produse reci, transport și depozitare
de bunuri, transport și livrare de
bunuri, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de alimente, transport
și depozitare, depozitare de produse,
ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, livrare și
depozitare de bunuri.
40. Servicii de fabricare (procesare) de
bere.
43. Servicii de baruri care servesc bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04174
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
SZÉKELY SÖR

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

32. Bere și produse de bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, înlocuitor de
bere, must de bere, bere din malț, bere fără
alcool, bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, coctailuri
pe bază de bere, bere neagră (cu malț
prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi pe bază de bere, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
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băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri din fructe şi legume.
33. Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe
bază de cidru (băuturi alcoolice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04175
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, SAT

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRÂIENI,
RO.HU, ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
TILTOTT CSÍKI CSOKI

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

30. Ciocolată, cafea cu ciocolată, esențe
de ciocolată, batoane de ciocolată,
chipsuri de ciocolată, ciocolată cu alcool,
ciocolată cu lichior, biscuiți de ciocolată,
bomboane cu ciocolată, napolitane învelite
în ciocolată, biscuiți înveliți în ciocolată,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, produse pe
bază de ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu ciocolata, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ciocolata, publicitate, activităţi şi produse
promoţionale în legatură cu ciocolata.
40. Servicii de fabricare (preparare) de
ciocolată.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04176
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
TILTOTT CSÍKI SÖR

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

32. Bere și produse de bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, înlocuitor de
bere, must de bere, bere din malţ, bere fără
alcool, bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, coctailuri
pe bază de bere, bere neagră (cu malț
prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi pe bază de bere, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
sucuri din fructe şi legume.
33. Băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, băuturi alcoolice răcoritoare
aromatizate, băuturi alcoolice energizante,
băuturi alcoolice din fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, publicitate, activităţi şi produse
promoţionale în legatură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu berea.
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39. Transport, transport de alimente,
transport de mărfuri, transport refrigerat
de alimente, depozitare de marfă
după transport, transport frigorific de
produse reci, transport și depozitare
de bunuri, transport și livrare de
bunuri, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de alimente, transport
și depozitare, depozitare de produse,
ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, livrare și
depozitare de bunuri.
40. Servicii de fabricare (procesare) de
bere.
43. Servicii de baruri care servesc bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04177
(151) 24/06/2017
(732) ANDRÁS LÉNÁRD, COMUNA

SÎNCRĂIENI, NR. 841A, JUD.
HARGHITA, SAT SÎNCRĂIENI,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
TILTOTT CSÍKI SÖRPÁRLAT

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

33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase,
băuturi aperitiv, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, publicitate, activităţi si produse
promoţionale în legatură cu berea, servicii

de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu berea.
40. Servicii de fabricare (procesare) de
băuturi alcoolice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04178
(151) 26/06/2017
(732) Fremantle Media Limited, 1

STEPHEN STREET, W1T 1AL,
LONDRA, MAREA BRITANIE

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, RO.BU, ROMANIA

(540)
PE BUNE ?!

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

9. Filme cinematografice, desene animate,
benzi de film, filme cinematografice,
înregistrări magnetice, înregistrări optice,
înregistrări magneto-optice, înregistrări
digitale solid-state, aparate audiovizuale
folosite în scopuri didactice, cărţi şi
publicaţii electronice, discuri şi publicaţii
multimedia, înregistrări şi publicaţii
multimedia, discuri care pot fi citite
cu laser, discuri video şi publicaţii,
software (programe) pentru calculatoare,
programe pentru calculator, suporţi
magnetici pentru înregistrări digitale, medii
magnetice de date cuprinzând sau pentru
înregistrarea de sunet şi/sau video şi/
sau date şi/ sau informaţii, aparate si
instrumente pentru înregistrarea şi/sau
reproducerea de sunete şi/sau materiale
video şi/sau informaţii, holograme, discuri
magnetice flexibile, înregistrări audio,
discuri magnetice preînregistrate, discuri
de picup, compact discuri, suporţi
magnetici pentru înregistrări gramafonice,
benzi magnetice pentru înregistrări audio,
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casete cu bandă, casete video, discuri
compacte laser, discuri compacte -
CD-ROM-uri interactive, discuri video
digitale (DVD), aparate de comunicaţii,
telefoane, telefoane mobile, încărcătoare,
încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, aparate tip mâini libere pentru
telefoane mobile, jocuri pentru telefonul
mobil, echipament de karaoke, piese
si accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior, magneţi decorativi,
mouse pad-uri, curele pentru telefonul
mobil, ochelari de soare, cârduri goale
de memorie, carcase cârduri de memorie,
carcase pentru compact-discuri, tastaturi
de calculator, joystick-uri, fişiere cu
muzică descărcabile, imagini descărcabile
pentru calculatoare şi/sau telefoane
mobile, screensavere descărcabile pentru
calculator şi/sau telefoane mobile, suporturi
magnetice pentru înregistrări video
descărcabile, suporturi magnetice pentru
înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, software pentru jocuri
digitale, software pentru jocuri de
telefonie mobilă, jocuri DVD, discuri
multimedia şi publicaţii (descărcabile),
suporturi magnetice înregistrări multimedia
şi publicaţii electronice (descărcabile),
discuri video şi publicaţii electronice
(descărcabile).
38. Servicii de transmisie, difuzare de
programe de televiziune, difuzare de
programe radio, difuzare de televiziune
prin satelit, televiziune prin cablu,
servicii de telefonie şi telefonie mobilă,
servicii interactive de telefonie, servicii
de mesagerie telefonică, servicii de
comunicaţie prin unde radio, telefon,
internet, world wide web, cablu, satelit,
microunde şi reţele electrice, telefonie,
radiodifuzare.
41. Servicii de educaţie şi divertisment,
servicii de educaţie în legătură cu
divertismentul, informaţii referitoare la
divertisment sau educaţie, furnizate o

dintr-o bază de date computerizată
sau pe internet sau prin sateliţi de
comunicare, microunde şi alte mijloace
electronice, digitale sau analogice, servicii
de divertisment în natura producţiei şi
distribuţiei de programe de televiziune şi
înregistrări audio şi/sau video furnizate
prin televiziune prin cat Internet, video
la cerere, dispozitive mobile şi alte
platforme de distribuţie, servicii de editare,
servicii de divertisment, divertisment
furnizat on-line, activ sportive şi culturale,
servicii de jocuri electronice furnizate prin
intermediul internetului şi furnizarea de
publicaţii electronice on-line, închirierea de
înregistrări audio şi/sau video, de programe
şi filme de radio şi televizor, serv !de
divertisment constând în teatru, muzică,
televiziune şi film, publicare de ci texte
şi jurnale online, furnizarea de înregistrări
video şi audio digital (nedescarcăbile) prin
intermediul unei reţele de calculatoare,
cum ar fi interne furnizare de publicaţii
electronice online (nedescarcăbile) online
din baze de i isau pe internet,
furnizarea de imagini şi lucrări de artă
electronice (nedescarcăbile) din baze de
date sau de pe internet, divertisment
teatral, concursuri televizate, servicii de
divertisment televizat cu participarea
publica prin telefon, divertisment interactiv
utilizat pe telefonul mobil, jocuri bazate
pe internet, desfăşurarea de jocuri de
noroc şi loterie, servicii de jocuri de
divertisment, servicii de jocuri, servicii
de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
(cazinouri, turnee de jocuri de cărţi şi
cazino, competiţii, concursuri, jocuri şi/
ss 'evenimente, organizarea de loterii,
furnizarea oricăruia dintre serviciile mai si
menţionate prin telefoane mobile, printr-o
reţea mobilă, prin comunicaţii prin satelit,
prin microunde şi alte medii electronice,
digitale şi analogice, în direct, electronic,
prin reţele de calculator, prin internet,
on-line şi prin medii de televiziune,
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organizare, producţie şi prezentare de
evenimente în scop educat cultural sau
de divertisment, organizarea, producţia
şi prezentarea de concursuri, premii şi
evenimente culturale, jocuri, concursuri
televizate, chestionare, zile de distracţie,
expoziţii, spectacole, spectacole în stradă,
evenimente organizate, reprezentaţii
teatrale, concerte, evenimente live şi
evenimente de participare, organizare şi
producţie de videoclipuri furnizate prii reţele
mobile sau computerizate, în scopuri de
divertisment şi/sau educative, educaţie şi
servicii de divertisment, şi anume: servicii
de redactare, postare, afişare, etichetare,
blogg-ing, distribuirea sau furnizarea în
alt mod de date, inclusiv imagini, grafică,
sunete, texte sau informaţii audio-vizuale
prin intermediul internetului sau al altei
reţele de comunicaţii în scopuri educaţionali
şi de divertisment.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04179
(151) 26/06/2017
(732) SC ORANGE OPTIC SRL, CALEA

FERENTARI NR. 20, BL. 126,
SC. 3, ET. 6, AP. 89, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

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

(540)

OO Optica Orange
(591) Culori revendicate:portocaliu

(531) Clasificare Viena: 02.09.04;
27.05.01; 27.05.22; 29.01.01

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04180
(151) 26/06/2017
(732) SC ANDREI SI IOANA IMPEX

SRL, STR. LIBERTĂŢII NR. 144,
JUD. GIURGIU, BOLINTIN-VALE,
RO.GI, ROMANIA

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

(540)

La Dragos
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04181
(151) 26/06/2017
(732) SC BUSINESS PROFESSIONAL

DISTRIBUTION SRL, STR.
DRUMUL BISERICII NR. 42,
CAMERA 1, VOLUNTARI, RO.IL,
ROMANIA

(540)

Arabesk Oriental Restaurant
(531) Clasificare Viena: 05.05.20;

05.05.22; 25.01.10; 26.04.18;
27.05.01

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

43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04182
(151) 26/06/2017
(732) SC ECUATOR SRL, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 424, SAT
IPOTEŞTI, COM. IPOTEŞTI,
RO.SU, ROMANIA

(540)
LASER VILLAGE

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04183
(151) 26/06/2017
(732) LUCAS SHOES SRL, COM.

VICOVU DE JOS NR. 482, JUD.
SUCEAVA, SAT VICOVU DE JOS,
ROMANIA

(540)
LUCAS MATEOS SHOES

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04184
(151) 26/06/2017
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

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

(540)

Lilia
(591) Culori revendicate:mov, roz, roz

închis, roz deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.07;
02.09.01

(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 04185
(151) 26/06/2017
(732) C&C TAILORING BOUTIQUE

SRL, STR. CEAHLAUL NR.
23, BL. 66, SC. 2, APT. 84,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060375,
ROMANIA

(540)

ETELLE La Vie en Robe
(591) Culori revendicate:roşu-Pantone

178C

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.14; 24.17.25;
26.13.25

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

16. Hârtie şi carton, produse de
imprimerie (tipărituri), 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 (cu excepţia aparatelor), foi,
folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
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creaţie referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04186
(151) 26/06/2017
(732) UNIVERSITATEA DIN

PETROŞANI, STR.
UNIVERSITĂŢII NR. 20, JUD.
HUNEDOARA, PETROŞANI,
ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA DIN
PETROŞANI 1948

(591) Culori revendicate:roşu, gri,
albastru

(531) Clasificare Viena: 26.11.03;
26.11.11; 26.11.12; 26.01.12;
27.07.01

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

41. Educaţie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04187
(151) 26/06/2017
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT ROMANIA, STR.
LISABONA NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011787, ROMANIA

(540)
PROFESORUL ANULUI

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

35. Publicitate.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie.
42. Servicii informatice referitoare la
protecţia programelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04188
(151) 26/06/2017
(732) SC GREEN RESOURCES

MANAGEMENT SA, STR.
TRANSILVANIEI NR. 132,
REMIZA PSI CAMERA NR. 1,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120012, ROMANIA

(540)

GREEN RESOURCES
MANAGEMENT

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

(531) Clasificare Viena: 24.15.03;
24.15.13; 24.15.21; 27.05.01;
29.01.15
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

40. Servicii de gestionare a deşeurilor
(reciclare).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04189
(151) 26/06/2017
(732) MARIAN TIBERIUS, STR.

HERMAN OBERTH NR. 2, SC.
A, AP. 2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Sibiu Fest

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

41. Servicii de agenţii de bilete
(divertisment), organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea
şi conducerea de conferinţe, închiriere de
decoruri pentru spectacole, organizarea
şi dirijarea de concerte, divertisment,
informaţii în materie de divertisment,
divertisment radiofonic, divertisment
televizat, exploatarea publicatiilor
electronice on-line nedescărcabile,
închirierea de înregistrări sonore, informaţii
în materie de divertisment, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în
materie de recreere, machetare pentru alte
scopuri decât cel publicitar, microeditare,
microfilmare, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi dirijarea
de concerte, orientare profesională
(consiliere în domeniul educatiei şi
formării), parcuri de distractie, planificarea
de receptii (divertisment), proiecţii de
filme cinematografice, publicare de cărţi,
publicare de texte, altele decât textele

publicitare, publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor, planificarea
de recepţii (divertisment), informaţii în
materie de recreere, rezervarea de
locuri pentru spectacole, organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea şi
conducerea simpozioanelor, închirierea de
decoruri pentru spectacole, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
productie de spectacole, rezervarea de
locuri pentru spectacole, prezentarea de
spectacole live, servicii de studio-uri de
înregistrare, servicii pentru organizare de
timp liber (divertisment).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04190
(151) 26/06/2017
(732) ION SIPICA, STR. NATAŢIEI NR.

48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MOŞ BUN de Valea Lungă
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 27.05.01; 27.05.08

(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 produse 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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04191
(151) 26/06/2017
(732) SC BY NEAGU MARIUS SRL-D,

ALEEA LIVEZILOR NR. 18, BL.
1, SC. 1, AP. 3, CAM. 2, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Bărbierii
(591) Culori revendicate:maro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.07

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

44. Servicii de igienă şi de frumuseţe
pentru oameni, servicii de frizerie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04192
(151) 26/06/2017
(732) TIBERIUS MARGARIT, STR.

SECERIŞULUI NR. 18A, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041272,
ROMANIA

(540)
STAPANI DE BANI -

Doar TU decizi pe cine
imbogatesc BANII TAI -

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (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 04193
(151) 26/06/2017
(732) NECULAI POPESCU, STR.

VISAN, NR. 34, JUD. IAŞI, IAŞI,
RO.IA, ROMANIA

(540)

hubrica
(531) Clasificare Viena: 24.17.02;

26.01.06; 27.05.01

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a unor produse
diverse, inclusiv articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte, accesorii, bijuterii, printuri
foto, obiecte de artă, pictură, sculptură,
instalatii artă contemporană, antichităţi,
mobilier, corpuri de iluminat şi decoraţiuni
interioare, produse bio, produse handmade
(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 online, într-o
reţea computerizată, operaţiuni de import-
export, lanţuri de magazine, prezentarea
produselor în medii de comunicare,
pentru retail, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea şi sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, expoziţii comerciale şi
servicii expoziţionale, organizarea de
expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, organizarea
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovare de
târguri în scop comercial, promovarea
vânzărilor de produse şi servicii ale terţilor
prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, realizarea de
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târguri şi expoziţii comerciale virtuale
online, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, conducerea
şi administrarea afacerilor, evaluarea
afacerii, consultanţă profesională în afaceri,
cercetare de afaceri, informaţii de
afaceri, anchete de afaceri, intermediere
de achiziţii (achiziţia de produse şi
servicii pentru alte afaceri), organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte
comerciale, servicii de consultanţă pentru
pregătirea şi realizarea de tranzacţii
comerciale, servicii de consiliere referitoare
la tranzacţii comerciale, francize, negociere
de tranzacţii comerciale pentru terţi,
mediere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negociere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru
terţi prin sisteme de telecomunicaţii,
organizare de tranzacţii comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare.
37. Întreţinere şi reparare de software de
calculator.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, cursuri de
instruire, cursuri de instruire în tabere
educative, organizarea de conferinţe,
colocvii, simpozioane, seminarii, expoziţii ,
concursuri şi competiţii, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale,
educaţionale sau recreative, organizarea
de demonstraţii şi prezentări în scop
de instruire, coordonarea şi organizarea
de evenimente culturale şi artistice,
organizarea de festivaluri, organizarea de
festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri pentru divertisment, realizarea,
coordonarea şi organizarea de seminarii
şi ateliere de lucru, servicii de consultanţă
şi informare referitoare la pregătire,
coordonarea şi organizarea de ateliere
de lucru, servicii educative şi de
instruire, informaţii referitoare la educaţie,

servicii educaţionale, întâlniri educative
şi de formare, servicii educative pentru
adulţi, organizare si coordonarea de
ateliere de lucru educaţionale, în special
organizarea de module de instruire
pentru clienţi în domeniul gastronomiei, a
producţiei de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
accesorii, bijuterii, printuri foto, obiecte
de artă, pictură, sculptură, instalaţii artă
contemporană, antichităţi, mobilier, corpuri
de iluminat şi decoraţiuni interioare,
produse bio, produse handmade, servicii
educaţionale în domeniul arhitecturii,
designului, servicii educaţionale legate
de conservarea mediului, servicii de
formare în domeniul designului, servicii
de expoziţii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate inclusiv online,
printr-un link de telecomunicaţii, consiliere
vocaţională si profesională (consiliere
educaţională), consultanţă în domeniul
formării şi perfecţionării, cursuri de
corespondenţă, furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizare de
tutoriale online, organizare de webinarii,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât
cele publicitare, furnizare de publicaţii on-
line, publicare de broşuri, publicare de
afişe, servicii de scriere pentru bloguri,
informaţii referitoare la recreere, referitoare
la probleme de mediu, servicii educative în
materie de conservare a naturii, închiriere
de produse de imprimare, suporturi de
sunet şi/sau imagine, dispozitive audio
şi video, echipamente de proiecţie şi
accesorii, publicarea de materiale tipărite
şi de mijloace electronice, inclusiv pe
suporturi de date (cu excepţia celor în
scopuri publicitare), producţie de programe
radiofonice şi de televiziune, distribuirea
şi editarea de programe de radio şi de
televiziune furnizate de asemenea şi pe
internet, producţii de film si video, altele
decât filmele publicitare, închiriere de filme,
prezentări de film şi video.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de cercetare şi proiectare referitoare
la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software de
calculator, programare de calculator şi
servicii de consultanţă în domeniu,
repararea şi actualizarea de software de
calculator, servicii de design - creaţie
şi grafică, design de software, crearea,
proiectarea şi mentenanţă de site-uri web,
aplicaţii software, baze de date, crearea,
proiectarea şi mentenanţa de aplicaţii
mobile, setarea de alerte, şi aplicaţii web
pentru furnizorii de servicii prin care aceştia
pot comunica cu userii aplicaţiei mobile,
găzduirea de site-uri web, proiectare, desen
şi punerea în scris pentru compilarea site-
urilor web, găzduirea de conţinut digital,
şi anume jurnalelor on-line şi blogurilor,
proiectarea, gestionarea şi monitorizarea
on-line a forumurilor de discuţii, dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut
audio şi video pe internet, gestionare şi
dezvoltare de conţinut web, activităţi de
management şi exploatare a sistemelor de
calculatoare ale clienţilor şi/sau facilităţilor
de prelucrare a datelor, precum şi servicii
conexe ale acestora, servicii în domeniul
motoarelor de căutare pe internet, servicii
de informaţii, de consiliere şi consultanţă
privind la oricare dintre serviciile menţionate
anterior, inclusiv servicii furnizate online
printr-o reţea de calculatoare sau prin
internet sau extranet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04194
(151) 26/06/2017
(732) RETAIL PLUS SERVICES

SRL, STR. POET BARBU
MOMULEANU NR. 25, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, RO.BU, 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)
Dirty Job

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

5. Scutece pentru bebeluşi şi copii, scutece
pentru adulţi, scutece chiloţei, de unică
folosinţă, din hârtie şi/sau din celuloză,
scutece de înot pentru bebeluşi şi copii,
căptuşeli de unică folosinţă din celuloză şi/
sau hârtie pentru scutece.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04195
(151) 26/06/2017
(732) SC OPUS LAND DEVELOPMENT

SA, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
STR. LINIA DE CENTURĂ NR. 50,
ETAJ 1, CAMERA 3, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, ROMANIA

(540)
COSMOPOLIS PLAZA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04196
(151) 26/06/2017
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
INTRAREA BINELUI NR.1A,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, STR.
BAIA DE ARAMĂ NR. 1, BLOC B,
SC. 3, ET.6, AP. 117, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022204

(540)
PAPILLON COLORATION

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04197
(151) 26/06/2017
(732) SC DIGISIGN SA , STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 2-6, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014135, ROMANIA

(540)
DIGISIGN Data Security

and PKI Services
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software (programe) de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare
și autentificare a persoanelor, aparate
biometrice de recunoaștere a vocii,
aparate biometrice pentru controlul
accesului, aparate biometrice de
identificare, scanere biometrice de retină,
scanere biometrice pentru mâini, scanere
biometrice de amprente, aparate biometrice
de identificare, scanere biometrice,
componente electrice și electronice,
aparate de
transmisie în reţea, dispozitive de control al
accesului, aparate de control al securităţii,
aparate holografice de securitate,
echipamente din domeniul tehnologiei
informaţionale şi audiovizualului.
35. Analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative,
publicitate, administrație comercială.
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).

42. Servicii de informare în domeniul
calculatoarelor, servicii de informare privind
tehnologia informației, servicii IT, servicii de
proiectare, servicii în domeniul ştiinţei şi
tehnologiei.
45. Analiză de amprente digitale,
autentificarea informaţiilor de identificare
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personală (servicii de verificare a identităţii),
consultanţă în domeniul furtului de date şi al
furtului de identitate, consultanţă în materie
de securitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


