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Cereri m|rci publicate în 31.03.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 01580 24/03/2017 CERNEA LILIA VILIPAN

2 M 2017 01789 24/03/2017 DUMITRESCU COSMIN CRAIOVA-MAXIMA.RO

3 M 2017 01987 24/03/2017 ASOCIAÚIA ARTISTIC{ MUSICA
VIVA

BALKANIC BUCHAREST
FESTIVAL

4 M 2017 01988 24/03/2017 S.C. ARTERIUS BUSINESS S.R.L. Natural Taste Ecological Product

5 M 2017 01989 24/03/2017 S.C. ETNO FOLCLORIC MEDIA
S.R.L.

PE STRADA VIETII

6 M 2017 01990 24/03/2017 S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L. Lourdes Studio A leader is one
who knows the way, goes the way
and shows the way.

7 M 2017 01991 24/03/2017 MUNTEANU ÔTEFAN-VLAD Arca Sonor|

8 M 2017 01992 24/03/2017 S.C. CUBUS ARTS S.R.L. factureaza.ro

9 M 2017 01993 24/03/2017 S.C. CUBUS ARTS S.R.L. factureaz|.ro

10 M 2017 01994 24/03/2017 SOSA ANDREI MANUEL
SOSA RALUCA

EXPIRAT

11 M 2017 01995 24/03/2017 S.C. WINE CHEF S.R.L. WINECHEF

12 M 2017 01996 24/03/2017 CRACIUN NICOLAE TOMIRIS

13 M 2017 01997 24/03/2017 SEAL ARMY SECURITY S.R.L. SEAL ARMY SECURITY

14 M 2017 01998 24/03/2017 ÔONTEA SORIN ALEXANDRU
TUDORAN ALEXANDRA-OTILIA
PIUC{ MARILENA
S{VULESCU MARIAN-FIEGER

# APS ALIANÚA POLITIC{
STRADA

15 M 2017 01999 24/03/2017 S.C. GRANDDIS S.R.L. miababy

16 M 2017 02000 24/03/2017 TRIGO WINES RETAIL S.R.L. COTE BODY, MIND AND SPIRIT

17 M 2017 02001 24/03/2017 MULIEBRITY S.R.L. MULIEBRITY
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2017 02002 24/03/2017 GOURMET ENTERTAINMENT
S.R.L.

STREET FOOD CULINARIA
MARKET

19 M 2017 02003 24/03/2017 S.C. GLOBAL HEALTHCARE
SOLUTIONS S.R.L.

Art Medica

20 M 2017 02004 24/03/2017 HEREA BUZATU BOGDAN FastOrder

21 M 2017 02005 24/03/2017 TUSSAI ZOLTAN CUTIE CADOU

22 M 2017 02006 24/03/2017 MISS BIJOUX S.R.L. MissBijoux

23 M 2017 02007 24/03/2017 S.C. ADEVARUL HOLDING S.R.L. HISTORIA

24 M 2017 02008 24/03/2017 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. GLOBAL RECORDS

25 M 2017 02009 24/03/2017 NEGREA DRAGOÔ C{T{LIN FLORI HOLLAND Inflorim
Romania

26 M 2017 02010 24/03/2017 S.C. INTERSTAR CHIM S.A. Evrika Safe Color

27 M 2017 02011 24/03/2017 S.C. INTERSTAR CHIM S.A. Evrika Marsilia

28 M 2017 02012 24/03/2017 ZUCCHERO MEDIA S.R.L. CASTIGA ROMANIA

29 M 2017 02013 24/03/2017 ZUCCHERO MEDIA S.R.L. CUCERITORII

30 M 2017 02014 24/03/2017 S.C. MITEX DESIGN S.R.L. MIHAI R{DIC{ HANDMADE
SINCE 1985

31 M 2017 02015 24/03/2017 S.C. HELL ADVERTISING
CORPORATE S.R.L.

HELL ADVERTISING

32 M 2017 02016 24/03/2017 THE COCA COLA COMPANY BINELE ARE GUST BUN

33 M 2017 02017 24/03/2017 S.C. PADERTEG S.R.L. BERE SADU

34 M 2017 02018 24/03/2017 S.C. PADERTEG S.R.L. SADU TRADITIE LOCALA

35 M 2017 02019 24/03/2017 APIARIUM S.R.L. APIARIUM
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(210) M 2017 01580
(151) 24/03/2017
(732) CERNEA LILIA, Str. Bradului nr.

1A, bl. 907 tr. 3, et. 3, ap. 10, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

VILIPAN

 (531) Clasificare Viena:050702; 270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01789
(151) 24/03/2017
(732) DUMITRESCU COSMIN, Sos.

Iancului nr.5, bl.110, sc.A, et. 4, ap.20,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRAIOVA-MAXIMA.RO

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

290112;  

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

9 Ziare electronice descărcabile.
16 Tipărituri; tipărituri sub formă de imagini;
etichete adezive; benzi adezive [papetărie].
25 Eşarfe; eşarfe pentru gât; fulare [eşarfe
pentru gât]; eşarfe pentru gât [fulare]; eşarfe
[articole de îmbrăcăminte]; tricouri imprimate;
tricouri; tricouri pentru fotbal; tricouri de
fotbal; şorţuri [îmbrăcăminte]; şorturi; şorturi
pentru sport; bluze sport; bluze; bluze cu
glugă; bluze de trening; bluze şi sorturi pentru
sport.
28 Mingi de fotbal; mingi (articole sportive).
40 Imprimare fotografică; imprimarea
tricourilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02014
(151) 24/03/2017
(732) S.C. MITEX DESIGN S.R.L., Str.

Vasile Gherghel nr. 41, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

MIHAI RĂDICĂ HANDMADE SINCE
1985

(591) Culori revendicate:crem, vişiniu

  (531) Clasificare Viena:050317; 050502;
050520; 240107; 240109; 250119;
270501; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02015
(151) 24/03/2017
(732) S.C. HELL ADVERTISING

CORPORATE S.R.L. ,  Bdul
Ficusului nr. 38, et. 2, camera 2, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

HELL ADVERTISING

(591) Culori revendicate:alb, roz, negru
  
(531) Clasificare Viena:040104; 040502;

270504; 270509; 270517; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02016
(151) 24/03/2017
(732) THE COCA COLA COMPANY,

One Coca Cola Plaza, N.W., 30313,
GEORGIA S.U.A. ATLANTA

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BINELE ARE GUST BUN

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02017
(151) 24/03/2017
(732) S.C. PADERTEG S.R.L., Str.

Sadului nr. 401, jud. Sibiu, , SADU
ROMANIA 

(540)

BERE SADU

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

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270502;

270521; 290114;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02018
(151) 24/03/2017
(732) S.C. PADERTEG S.R.L., Str.

Sadului nr. 401, jud. Sibiu, , SADU
ROMANIA 

(540)

SADU TRADITIE LOCALA

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02019
(151) 24/03/2017
(732) APIARIUM S.R.L., nr. 282, comuna

Socosu Turcesc, jud. Timiş, 307361,
SAT ULIUC ROMANIA 

(540)

APIARIUM

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale de uz
medical.
30 Miere; miere naturală; miere maturată
natural; miere cu plante aromatice; miere
biologică pentru consum uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01987
(151) 24/03/2017
(732) A S O C I AŢ I A  A R T I S T I CĂ

MUSICA VIVA, Str. Basca Mare nr.
1, sector 2,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BALKANIC BUCHAREST FESTIVAL

(591) Culori revendicate:verde, maro, roşu,
alb, negru, gri, mov, roz

  
(531) Clasificare Viena:220105; 220121;

220125; 241710; 241711; 241712;
241713; 241714; 261325; 270501;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02005
(151) 24/03/2017
(732) TUSSAI ZOLTAN, Aleea Cioplea nr.

15, ap. 7, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

CUTIE CADOU

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

16 Hârtie şi carton; materiale tipărite; material
legătorie; fotografii; papetărie şi rechizite de
birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti şi
desen; pensule; materiale de instruire şi
didactice; folii de plastic, filme şi pungi
pentru ambalare şi de ambalare; caractere
tipografice, forme tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01988
(151) 24/03/2017
(732) S.C. ARTERIUS BUSINESS S.R.L.,

Calea Republicii nr. 15, sc. B, et. 3,
ap. 11, judeţul Bacău, BACĂU
ROMANIA 

(540)

Natural Taste Ecological Product

(591) Culori revendicate:verde, bej, alb,
maro

  
(531) Clasificare Viena:061911; 090110;

240307; 270501; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
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fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01989
(151) 24/03/2017
(732) S.C. ETNO FOLCLORIC MEDIA

S.R.L., Şos. Dudeşti-Pantelimon nr.
1-3, et. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PE STRADA VIETII

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01990
(151) 24/03/2017
(732) S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L.,

Bd. Pipera 1Z, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Lourdes Studio A leader is one who
knows the way, goes the way and shows the
way.

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1795
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01991
(151) 24/03/2017
(732) MUNTEANU ŞTEFAN-VLAD, Str.

Crişanei nr. 5, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Arca Sonoră
(531) Clasificare Viena:241507; 261111;

261114; 270501; 270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; managementul
afacerilor pentru artişti; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate în aer
liber; producţia de clipuri publicitare;
pregătirea secţiunilor publicitare; publicarea
textelor publicitare; scrierea textelor
publicitare; actualizarea materialului
publicitar; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; intermedieri de
promo ţ i i  de vânzare; distribuirea
eşantioanelor; aranjarea vitrinelor; căutare
sponsorizare; servicii de telemarketing;
răspândirea materialelor publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea serviciilor de
amuzament; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
concertelor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminarilor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea concursurilor de

frumuseţe; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale; rezervarea
locurilor pentru spectacole; servicii de
bibliotecă mobilă; publicarea cărţilor; servicii
de caligrafie; închirierea filmelor
cinematrografice; prezentări cinematografice;
servicii de club (amuzament sau educaţie);
servicii de disk jockey; servicii de discotecă;
dublări; informaţii referitoare la educaţie;
servicii educaţionale; servicii de desktop
publishing; organizarea de parade de modă
pentru amuzament; producţii de film, altele
decât filmele publicitare; servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată;
informaţii despre educaţie; informaţii despre
distracţii; informaţii despre posibilităţi de
recreere; servicii de instruire; servicii de
interpretariat; biblioteci; microfilmare;
modelare pentru artişti; închirierea peliculelor
de film; studiouri de film; prezentări în săli
cinematografice; furnizarea serviciilor de
muzee (prezentări, expoziţii); servicii de
compoziţii muzicale; săli de concerte; servicii
prestate de reporterii de ştiri; cluburi de
noapte; servicii de orchestră; organizarea
balurilor; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
de spectacole; organizarea competiţiilor
sportive; parcuri de distracţii; planificarea
petrecerilor; fotografie; educaţie fizică;
producţia de muzică; producţia de programe
de radio şi televiziune; producerea
spectacolelor; furnizarea de servicii de
karaoke; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; închirierea camerelor de
filmat; închirierea filmelor; servicii de
scenografie; producţia de spectacole;
subtitrare; predare în învăţământ; producţii de
teatru; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; servicii de agenţii de bilete
(divertisment); traducere; înregistrare video.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01992
(151) 24/03/2017
(732) S.C. CUBUS ARTS S.R.L., Str.

Mitropoliei nr. 25, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

factureaza.ro

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

35 Publicitate; conducerea şi publicitatea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01993
(151) 24/03/2017
(732) S.C. CUBUS ARTS S.R.L., Str.

Mitropoliei nr. 25, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

facturează.ro

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

35 Publicitate; conducerea şi publicitatea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01994
(151) 24/03/2017
(732) SOSA ANDREI MANUEL, Str.

Corvinilor nr. 5, et. 5, ap. 14, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SOSA RALUCA, Str. Oboga, nr.
155A, ap. 51, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

EXPIRAT

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
43 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 01995
(151) 24/03/2017
(732) S.C. WINE CHEF S.R.L., Bd. Pipera

nr. 4C, vila H13, camera 1, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

WINECHEF

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02006
(151) 24/03/2017
(732) MISS BIJOUX S.R.L., Str. Preciziei

nr. 6M, bl. 5B, et. 1, ap. 10, sector 6, ,
BUICUREŞTI ROMANIA 

(540)

MissBijoux

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02007
(151) 24/03/2017
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

HISTORIA

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

(511) Produse şi/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.
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
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instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru impachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02008
(151) 24/03/2017
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

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

(540)

GLOBAL RECORDS
  

(531) Clasificare Viena:010501; 010504;
270315; 270501;  

(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 02009
(151) 24/03/2017
(732) NEGREA DRAGOŞ CĂTĂLIN, Str.

Petculescu G.A. nr. 5, sc. 2, et. 2, ap.
9, Judeţul Caraş-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

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

(540)

FLORI HOLLAND Inflorim Romania

  
(531) Clasificare Viena:050315; 050320;

050501; 270501; 270508;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros referitoare la flori, 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; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02010
(151) 24/03/2017
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Evrika Safe Color

(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 curăţarea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02011
(151) 24/03/2017
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Evrika Marsilia

(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 curăţarea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02012
(151) 24/03/2017
(732) ZUCCHERO MEDIA S.R.L., Str.

Piotr Ilici Ceaikovski nr. 10, sc. A, ap.
3, sector 2, 020264, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASTIGA ROMANIA

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02013
(151) 24/03/2017
(732) ZUCCHERO MEDIA S.R.L., Str.

Piotr Ilici Ceaikovski nr. 10, sc. A, ap.
3, sector 2, 020264, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CUCERITORII

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01996
(151) 24/03/2017
(732) CRACIUN NICOLAE, Str. Lacului

nr .  34 ,  jude ţul  Cons tan ţa ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

TOMIRIS

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01997
(151) 24/03/2017
(732) SEAL ARMY SECURITY S.R.L.,

Bd. Metalurgiei nr.132, et.2, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEAL ARMY SECURITY

(591) Culori revendicate:galben (pantone
141C), albastru (pantone 294C), maro
(pantone 750C)

  
(531) Clasificare Viena:01; 03; 030716;

030717; 07; 090110; 240109; 240113;
270501; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru servicii de pază.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01998
(151) 24/03/2017
(732) ŞONTEA SORIN ALEXANDRU,

Str. Trestiana nr. 1, bl.32, sc.A, et.10,
ap.41, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) T U D O R A N
ALEXANDRA-OTILIA, Intrarea
Ecaterina Teodoroiu nr.2, st.1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PIUCĂ MARILENA, Str. Logofătul
Tăutu nr.4, bl.C4, sc.1, ap.17sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SĂVULESCU MARIAN-FIEGER,
Str. Despot Vodă nr.11, ap.5, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

# APS ALIANŢA POLITICĂ STRADA

(591) Culori revendicate:alb, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260316;

260318; 261113; 270501; 290113;  

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

35 Sondaje de opinie; publicitatea activităţilor
de natură politică; servicii de editareziare,
reviste, publicaţii; publicitate prin
corespondenţă  directă;  distribuirea
materialelor publicitare cu caracter electoral;
publicitate online pe o reţea decomputer;
publicitate în aer liber; producţia de clipuri
publicitare;prezentarea produselor şi
serviciilor prin orice mijloace de comunicare;
şi prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, de orice tip şi
pe orice cale prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prinintermediul
site-urilor web, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, deteleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor şi serviciilor altora.
41 Organizarea de conferinţe, congrese,
colocvii, seminarii, simpozioane, publicare de
texte şi cărţi; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
evenimentor cu caracter politic, organizarea şi
desfăsurarea de campanii electorale; producţie
de film, altele decât filmele publicitare;
producţie de muzică; producţie de programe
de radio şi televiziune; prezentare, producere
şi realizare de spectacole muzicale, concerte;
prezentarea de reprezentaţii live; activităţi
pentru timpul liber (divertisment); servicii
prestate de studiouri de înregistrare; educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi
culturale; organizare şi conducere de
concursuri cu caracter electoral; organizare şi
conducere de simpozioane cu caracter
electoral; publicare cărţi (inclusiv pentru
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scopuri electorale; organizare de mitinguri şi
întruniri cu caracter electoral; activităţi cu
caracter sportiv şi cultural pentru
nominalizarea şi susţinerea candidaţilor în
campania electorală, organizare de
evenimente, mese rotunde (inclusiv pentru
scopuri electorale); manifestări culturale;
învaţământ politic; divertisment în scopuri
electorale; organizare de spectacole (inclusiv
pentru scopuri electorale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01999
(151) 24/03/2017
(732) S.C. GRANDDIS S.R.L., Str. Drumul

Între Tarlale, nr. 1, hala 3, parter, jud.
Ilfov, , COM. CERNICA ROMANIA

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

miababy

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

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 dietetice 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.
24 Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de
pat; perdele din materiale textile sau plastice.
25 Îmbracaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;

nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr
fals.
28 Jocuri, jucării şi articole pentru joacă;
articole de gimnastică şi sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; aparate
pentru jocuri video.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02000
(151) 24/03/2017
(732) TRIGO WINES RETAIL S.R.L.,

Str. Apusului nr.12, Tarla 40, Parcela
171/1/1camera 2, jud.Ilfov, ,
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

COTE BODY, MIND AND SPIRIT

(591) Culori revendicate:gri şi alb
  
(531) Clasificare Viena:050101; 050105;

050116; 261112; 261113; 270501;
290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02001
(151) 24/03/2017
(732) MULIEBRITY S.R.L., Str. Ioan

Ianov nr.9, jud IAŞI, 700548, IAŞI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

MULIEBRITY
  

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270521;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02002
(151) 24/03/2017
(732) GOURMET ENTERTAINMENT

S.R.L., Str. Cireşoaia, nr.100, camera
nr.1, et.1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY, STR.HUEDIN NR.12,
BL.D20, SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR
4 BUCUREŞTI

(540)
STREET FOOD CULINARIA MARKET

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

35 Organizarea de tărguri şi expoziţii în
scopuri comerciale; organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare; organizarea de
evenimente în scopuri publicitare,
promoţionale sau/şi comerciale; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptand transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cat mai comod; organizarea unei
pieţe în care să se aducă şi să se vândă
produse alimentare, băuturi, obiecte şi
accesorii destinate artei culinare; servicii de
vânzare, în cadrul unei piete, de produse
alimentare, băuturi, obiecte şi accesorii
destinate artei culinare.
41 Organizarea de evenimente de
divertisment; organizarea de evenimente
culturale; organizarea de evenimente sportive;
organizarea de congrese, seminarii,
simpozioane, ateliere de lucru; servicii de
educaţie referitoare la arta culinară;
consultanţă privind organizarea de competiţii
culinare; evenimente de degustări de vinuri în
scopuri educative; organizarea de festivaluri
pentru divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02003
(151) 24/03/2017
(732) S.C. GLOBAL HEALTHCARE

SOLUTIONS S.R.L., Str. Smeurei
nr.58, Galeriile Praxis, et.2, camera
2,jud. ARGEŞ, 110176, PITEŞTI
ROMANIA 

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
Bdul Republicii, bl. 212, sc. D, et. 2,
ap. 11, Judeţul Argeş PITESTI

(540)

Art Medica

(591) Culori revendicate:roşu,gri închis

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020523;

020901; 200507; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02004
(151) 24/03/2017
(732) HEREA BUZATU BOGDAN, Aleea

Clăbucet, Nr.5, Bl.S, Sc.3, Ap.24,
Jud.Cluj, , Cluj-Napoca ROMANIA 

(540)

FastOrder

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

  
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

270501; 270503; 290113;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00843
(151) 03/02/2016
(732) NOKIA SOLUTIONS AND

NETWORKS OY, Karaportti 3,
FI-02610, ESPOO FINLANDA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NETGUARD

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

9 Software de calculator pentru a fi utilizat în
domeniul securităţii reţelelor şi a internetului;
software de calculator pentru a fi utilizat în
domeniul protecţiei calculatorului împotriva
viruşilor; software de calculator pentru a fi

utilizat în monitorizarea şi controlul
sistemelor de securitate desfăşurate prin reţele
de calculatoare şi reţelele de telecomunicaţii;
software de calculator pentru a fi utilizat în
detectarea şi prevenirea atacurilor asupra
reţelelor de calculator şi reţelelor de
telecomunicaţii; software de calculator pentru
a fi utilizat în verificarea, configurarea,
actualizarea şi îmbunătăţirea eficacităţii
sistemelor de securitate a reţelei.
42 Proiectare de software de calculator şi
servicii de consultanţă în domeniul securităţii
reţelelor de calculatoare şi securităţii reţelelor
de telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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