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Cereri m|rci publicate în 01.02.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 00371 25/01/2017 S.C. ANYSAN MAGIC TASTE
S.R.L.

GUSTUL MAGIC

2 M 2017 00372 25/01/2017 S.C. ANYSAN MAGIC TASTE
S.R.L.

ANYSAN

3 M 2017 00373 25/01/2017 S.C. NET TRADING S.R.L. STRONG EURO POWER

4 M 2017 00374 25/01/2017 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. INGENIUS HUB

5 M 2017 00375 25/01/2017 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. InGenius Hub

6 M 2017 00376 25/01/2017 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. SOCIAL GYM Inhale Exhale
Connect

7 M 2017 00377 25/01/2017 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. Social Gym - Inhale, Exhale,
Connnect

8 M 2017 00378 25/01/2017 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. Social Gym

9 M 2017 00379 25/01/2017 S.C. GRAFTEX PRODCOM S.R.L. BIGOTTI

10 M 2017 00380 25/01/2017 S.C. SPECIAL TEAM SECURITY
S.R.L.

SPECIAL TEAM SECURITY

11 M 2017 00381 25/01/2017 KISS IOSIF KAROLY Papa de la Ûar|! Savoare de
neuitat!

12 M 2017 00382 25/01/2017 STROE ALEXANDRU-EDUARD neoterm INTELLIGENT
SYSTEMS

13 M 2017 00383 25/01/2017 S.C. VENUS BCLMOB CLASS
S.R.L.

MOBILA VENUS MV

14 M 2017 00384 25/01/2017 S.C. AUTO MILI S.R.L. Automili transport & asistenta
auto non-stop

15 M 2017 00385 25/01/2017 S.C. SALUTARIS BIO FARM
S.R.L.

Salutaris BIO FARM

16 M 2017 00386 25/01/2017 ASOCIATIA JUD. FOTBAL ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL HUNEDOARA

17 M 2017 00387 25/01/2017 S.C. SAFIR S.R.L. Deliciosul de Moldova
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18 M 2017 00388 25/01/2017 S.C. CAPITOL IMPEX S.R.L. HC Hotel Capitol Un capitol
special ... în viaÛa ta ! Events by
Capitol

19 M 2017 00389 25/01/2017 ASOCIATIA INFITNESS LIVING Fit

20 M 2017 00391 25/01/2017 MICHAILOV ANDREI GABRIEL Lifetime România - Collectible
watch stories România

21 M 2017 00392 25/01/2017 VOICULESCU DAN V VOICULESCU VICTORY
HOLDING

22 M 2017 00395 25/01/2017 S.C. CARL REH WINERY S.R.L. JIANA

23 M 2017 00396 25/01/2017 INKPOT INTERACTIVE S.R.L. HEYDAY Ink

24 M 2017 00397 25/01/2017 DUMITRU CONSTANTIN Don Titi

25 M 2017 00399 25/01/2017 S.C. ASL SECURITY CONTROL
S.R.L.

ASL SECURITY CONTROL

26 M 2017 00400 25/01/2017 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. Craft beerTASTING
EXPERIENCE

27 M 2017 00401 25/01/2017 MAVROGHENI PAUL MEGA PET

28 M 2017 00403 25/01/2017 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. BELUNGHIN

29 M 2017 00404 25/01/2017 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SFORSIN

30 M 2017 00405 25/01/2017 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SNORSIN

31 M 2017 00406 25/01/2017 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SINTUSIN

32 M 2017 00407 25/01/2017 STOIAN ANDREI Intervio Primul website din
România dedicat interviurilor
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(210) M 2017 00371
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ANYSAN MAGIC TASTE

S.R.L., Str. Amurgului nr. 39A,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(740) S.C. IRARDI CONSULTING S.R.L.,
Str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B, sc. B, et.
9, ap. 80, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GUSTUL MAGIC

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

43 Restaurante; cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00372
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ANYSAN MAGIC TASTE

S.R.L., Str. Amurgului nr. 39A,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(740) S.C. IRARDI CONSULTING S.R.L.,
Str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B, sc. B, et.
9, ap. 80, sector 4 BUCUREŞTI

(540)
ANYSAN

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

43 Restaurante; cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00373
(151) 25/01/2017
(732) S.C. NET TRADING S.R.L., Str.

Ritoride nr. 2, sector 5, 050205,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STRONG EURO POWER

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270315;

270501; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00374
(151) 25/01/2017
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Str. Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, sc. 2,
et. 8, ap. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INGENIUS HUB

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00375
(151) 25/01/2017
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Str. Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, sc. 2,
et. 8, ap. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

InGenius Hub

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00376
(151) 25/01/2017
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Str. Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, sc. 2,
et. 8, ap. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOCIAL GYM Inhale Exhale Connect

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:260116; 260203;

270501; 290103;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00377
(151) 25/01/2017
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Str. Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, sc. 2,
et. 8, ap. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Social Gym - Inhale, Exhale, Connnect

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00378
(151) 25/01/2017
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Str. Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, sc. 2,
et. 8, ap. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Social Gym

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00379
(151) 25/01/2017
(732) S.C. GRAFTEX PRODCOM S.R.L.,

Bd. Expoziţiei nr. 1F, et. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BIGOTTI

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

9 Braţe de ochelari; braţe pentru ochelari;
braţe pentru ochelari de soare; etuiuri de
ochelari; etuiuri pentru ochelari de soare;
etuiuri pentru telefoane mobile; genţi adaptate
pentru laptopuri; huse adaptate pentru
calculatoare notebook; huse de protecţie
pentru telefoane mobile; huse cu clapetă
pentru smartphone-uri; huse de tip flip pentru
telefoane mobile; huse din pânză sau material
textil pentru telefoane mobile; huse din piele
pentru tablete; huse din piele pentru telefoane
mobile; huse din piele pentru telefoane
inteligente; huse pentru laptopuri; huse pentru
tablete; huse pentru telefoane; ochelari;
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on);
ochelari cu lentile polarizate; ochelari de citit;
ochelari de soare; ochelari de soare pe bază de
prescripţie; ochelari de vedere; ochelari de
vedere (articole optice); ochelari de vedere
pentru copii; lentile pentru ochelari; ochelari
(optică); rame de ochelari; rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi
plastic; rame din metal pentru ochelari; rame
din plastic pentru ochelari; rame pentru
ochelari de soare; rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare; rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice; sticlă de ochelari;
sticlă fotosensibilă; sticlă optică; suporturi

pentru ochelari; tocuri de ochelari; tocuri de
ochelari de vedere; tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare.
14 Ace de cravată; agrafe de cravată; bijuterii;
ceasuri cu brăţară; bratari; brăţări (bijuterii);
brăţări de ceas; butoni de manşetă; butoni de
cămaşă; butoni din metale preţioase; ceasuri;
ceasuri de mână; coliere (bijuterii); inele
(bijuterii); pandantive.
18 Curele din piele; cutii din piele sau imitaţie
din piele pentru cărţi de vizită (portvizite);
genţi; genţi casual; genţi de călătorie; genţi de
mână pentru bărbaţi; genţi de plajă; genţi de
pânză; genţi de voiaj de mână; genţi de voiaj
pentru avion; genţi din piele; genţi diplomat;
genţi stil bandulieră; genţi servietă; genţi şi
portofele din piele; huse pentru costume;
portcarduri; portchei; portchei din piele;
portmonee; portmonee de piele; portmonee
(pentru monede); portmonee (produse din
piele); portofele; portofele ataşabile la curea;
portofele cu compartimente pentru carduri;
portofele din piele; portofele din piele pentru
carduri de credit; portofele, inclusiv
portcarduri; portofele pentru carduri;
rucsacuri; serviete; serviete (articole din
piele); serviete din imitaţie de piele; serviete
din piele; serviete diplomat; serviete
(marochinărie); serviete pentru bărbaţi;
serviete pentru documente; serviete şi genţi
diplomat; umbrele; umbrele de ploaie; curele
din piele.
25 Costume de baie; halate de baie; papuci de
baie; sandale de baie; slip bărbătesc de baie;
batiste de buzunar; bermude; berete; bretele;
brâuri (îmbrăcăminte); bretele pentru bărbaţi;
căciuli tricotate; cămăşi; cămăşi (articole
vestimentare); cămăşi care se poartă fără
cravată; cămăşi cu mânecă scurtă; cămăşi cu
nasturi; cămăşi de costum; cămăşi pentru
costum; cardigane; chiloţi; chiloţi bărbăteşti;
chiloţi, pantaloni scurţi şi boxeri; ciorapi;
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ciorapi antiperspiranţi; cizme; cizme cu
şireturi; confecţii; lenjerie de corp; costume;
costume bărbăteşti şi taioare; costume pentru
bărbaţi; cravate; cravate (accesoriu de
îmbrăcăminte); cravate de mătase; curele
(accesorii vestimentare); curele din materiale
textile (îmbrăcăminte); curele din piele
(îmbrăcăminte); eşarfe; eşarfe de casmir;
eşarfe de mătase; eşarfe pentru bărbaţi;
espadrile; espadrile sau sandale din pânză;
fesuri; flanele; flanele de lână; fracuri; fulare;
fulare (îmbrăcăminte); geci; geci cu mâneci;
geci de vânt (îmbrăcăminte); geci din fâş; geci
din piele; geci fără mâneci; ghete; ghete din
piele întoarsă; haine de stradă; haine de stradă
pentru bărbaţi; haine tip parka; haine şi
jachete de blană; halate; halate de baie;
hanorace; hanorace cu glugă; îmbrăcăminte;
articole de îmbrăcăminte; impermeabile;
încălţăminte; încălţăminte de plajă;
încălţăminte de plajă şi sandale; încălţăminte
pen t ru  bă rba ţ i ;  j ache te ;  j ache te
(îmbrăcăminte); jachete matlasate (articole
vestimentare); jersee; lavaliere; lenjerie de
corp; maiouri; maiouri de corp; mantouri;
mănuşi; mănuşi (articole de îmbrăcăminte);
mănuşi cu un singur deget; mitre (pălării);
mocasini; pălării; paltoane; pantaloni;
pantaloni scurţi; pantaloni scurţi (articole de
îmbrăcăminte); pantofi din piele; pantofi de
stradă; papioane; papuci; papuci confecţionaţi
din piele; papuci de baie; papuci din piele;
pardesie; pelerine; articole de îmbrăcăminte
din imitaţie de piele; articole de îmbrăcăminte
din piele; pijamale; încălţăminte de plajă;
costume de plajă; prosoape de baie; pulover
(articole de îmbrăcăminte); pulovere; pulovere
cu mânecă lungă; pulovere groase; sandale;
short bărbătesc de baie; şlapi; slipuri (chiloţi
de baie); slipuri de baie; smochinguri; şorturi
de baie; şorturi (îmbrăcăminte); şosete;
tricotaje; tricoturi (îmbrăcăminte); tricouri;

tricouri cu mânecă scurtă sau lungă; veste.
35 Actualizare şi întreţinere de date din baze
de date informatice (compilarea informaţiilor
în baza de date); administrare comercială
pentru licenţe de produse şi servicii pentru
terţi; administrare în materie de planificare a
afacerilor; administrare în materie de activităţi
de marketing; administrare în materie de
metode de vânzare; administrarea afacerilor;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; administrarea
magazinelor; administrarea afacerilor
comerciale; cercetări pentru afaceri
comerciale; analiza afacerilor comerciale;
analiza comercială a pieţei; analiza datelor
studiilor de piaţă; analiză de previziuni
economice în scopuri comerciale; analiza
informaţiilor de afaceri; analiza în domeniul
marketingului; analiză şi cercetare de piaţă;
analiză sistemelor de management al
afacerilor; analiza studiilor de piaţă; analize
de piaţă; asistenţă comercială cu privire la
imaginea comercială; asistenţă comercială în
managementul afacerilor; asistenţă în
management pentru firme comerciale;
asistenţă în managementul şi exploatarea
afacerilor comerciale; asistenţă în
managementul afacerilor; asistenţă în
marketing; asistenţă în materie de
management privind afacerile; asistenţă
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză; asistenţă privind
managementul afacerilor; asistenţă privind
managementul activităţilor comerciale;
campanii de marketing; cercetare
computerizată de piaţă; cercetare de informaţii
de afaceri; cercetare în domeniul afacerilor;
cercetare în domeniul afacerilor şi cercetare de
piaţă; cercetare în domeniul publicităţii;
cercetarea de piaţă şi studii de marketing;
cercetarea pieţei; cercetarea pieţei prin
intermediul unei baze de date computerizate;
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cercetarea pieţei şi analiză comercială;
cercetări pentru afaceri; colectare de
informaţii comerciale; colectarea de informaţii
pentru afaceri; colectarea de informaţii de
afaceri; colectarea de informaţii privind
studiile de piaţă; compilare computerizată a
listelor cu comenzi; compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor; compilare
computerizată a listelor cu clienţi; compilare
de informaţii comerciale; compilare de
informaţii în baze de date informatice;
compilare de liste de adrese; compilare de
statistici referitoare la afaceri; servicii de
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
informaţii şi asistenţă comercială pentru
consumatori; coordonare de expoziţii în
scopuri comerciale; coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare; crearea
materialului publicitar; culegere şi
sistematizare de informaţii în baze de date
informatice; decorarea (aranjarea) vitrinelor;
dezvoltare de strategii şi concepte de
marketing; difuzare de materiale publicitare;
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
Internet; difuzare de materiale publicitare
pentru terţi; difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broşuri şi material tipărit); distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broşuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanţă pe bază de catalog) indiferent dacă
sunt transfrontaliere sau nu; distribuire de
materiale publicitare, şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu);
distribuire de pliante publicitare; distribuire de
reclame şi material publicitar (pliante, broşuri,
foi volante şi mostre); distribuire de materiale
publicitare; închiriere de spaţiu publicitar pe

Internet; închiriere de spaţiu publicitar pe
site-uri web; intermediere de afaceri
comerciale pentru terţi; intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi;
intermedierea contractelor de cumpărare şi
vânzare pentru terţi; vânzare la licitaţie;
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizare de
evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare; organizare de parade de modă în
scopuri comerciale; organizare de prezentări
în scop comercial; organizarea de prezentări
de modă în scop promoţional; pregătire de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri; pregătire şi realizare de planuri şi
concepte media şi de publicitate; prezentare de
produse (promovare); prezentare de produse
în scop publicitar; prezentare de produse în
scopuri promoţionale; prezentare de produse
ş i  s e r v i c i i ,  î n  s c o p u r i
promoţionale/publicitare; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
promovarea afacerii (publicitate); promovarea
comercială; promovarea de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de carduri de
reduceri; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărţi de
credit; publicare de materiale promoţionale;
publicare de materiale publicitare; închiriere
de spaţii publicitare; servicii comerciale
online în cadrul cărora vânzătorul publică
produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe Internet; servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe Internet; servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi); servicii de
asistenţă şi consultanţă în managementul
afacerilor; servicii de asistenţă şi consultanţă
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pentru publicitate, marketing şi promovare;
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; servicii de
consultanţă comercială cu privire la fabricarea
de produse; servicii de consultanţă
comercială; servicii de expunere comercială
de mărfuri; servicii de fidelizare de clienţi în
scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare; servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare; servicii de import şi export;
servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale; servicii de intermediere
comercială; servicii de lansare de produse;
servicii de marketing; servicii de marketing
comercial; servicii de prezentare a produselor
către public; servicii de publicitate; servicii de
publicitate de exterior; servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date;
servicii de publicitate furnizate prin Internet;
servicii de publicitate furnizate pe Internet;
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genţi; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genţi; servicii de vânzare cu ridicata în
legătura cu încălţăminte; servicii de vănzare

cu ridicata în legatură cu materiale textile;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte; servicii de vânzare
prin licitaţii online prin Internet; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
decorare (aranjare) de vitrine; servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cacao; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi îngheţate; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu îngheţată;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu ciocolată; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere; servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutun; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii); servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice;
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul; servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
îngheţate; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îngheţată; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cacao; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente audiovizuale; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00380
(151) 25/01/2017
(732) S.C. SPECIAL TEAM SECURITY

S.R.L., Str. Dr. Staicovici nr. 15,
parter, camera 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPECIAL TEAM SECURITY
  

(531) Clasificare Viena:210321; 270501;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00401
(151) 25/01/2017
(732) MAVROGHENI PAUL, Aleea

Albatros nr. 1, bl. C1, sc. B, et. 4, ap.
16, Judeţul Tulcea, TULCEA
ROMANIA 

(540)

MEGA PET

(591) Culori revendicate:orange (pantone
1655C), albastru (pantone 653 C)

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

030124; 270501; 270504; 270509;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00403
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BELUNGHIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în această clasă
conform clasificarii de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide. (Solicităm protecţie
pentru toate produsele incluse în aceasta clasă
conform clasificarii de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00404
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SFORSIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în această clasă
conform clasificarii de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide. (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în aceasta clasă
conform clasificarii de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
aceasta clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00405
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SNORSIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în această clasă
conform clasificarii de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide. (Solicităm protecţie
pentru toate produsele incluse în aceasta clasă
conform clasificarii de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
aceasta clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00391
(151) 25/01/2017
(732) MICHAILOV ANDREI GABRIEL,

Bd. Schitu Măgureanu 27-33, sc. B,
ap. 53, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lifetime România - Collectible watch
stories România
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00392
(151) 25/01/2017
(732) VOICULESCU DAN ,  Şos.

Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 22, etaj
2, ap. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

V VOICULESCU VICTORY HOLDING

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;

270501; 270521; 290104;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00395
(151) 25/01/2017
(732) S.C. CARL REH WINERY S.R.L.,

Str. Matei Voievod nr. 47, sector 2,
021452, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JIANA

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00396
(151) 25/01/2017
(732) INKPOT INTERACTIVE S.R.L.,

Bd. Corneliu Coposu nr. 39A, etaj 1,
ap. 5, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HEYDAY Ink

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

9 Huse pentru telefoane; huse pentru tablete;
huse pentru laptopuri.
16 Sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic; papetărie imprimată; coperte
(papetărie); cutii pentru papetărie; plicuri de
papetărie; articole de papetărie; decoraţiuni
din hârtie pentru prăjituri; decoraţiuni din
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hârtie pentru petreceri; decoraţiuni de hârtie
pentru masă; picturi (tablouri) înrămate sau
nu; picturi.
18 Genti; portofele; sacose textile pentru
cumpărături; sacoşe de umăr; sacoşe pentru
cumpărături; eşarfe; portbebe pentru
susţinerea copiilor.
20 Statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante şi decoraţiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic;rame pentru
tablouri şi fotografii; rame din lemn pentru
tablouri.
21 Veselă, articole de bucătărie şi recipiente;
statui, figurine, plăci şi obiecte de artă din
materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă.
25 Rochii pentru femei; fuste; pantaloni;
jachete; cămăşi; topuri (articole vestimentare);
salopete; curele (accesorii vestimentare);
căciuli şi sepci pentru ski; şepci şi căciuli
pentru sport; căciuli cu nod; căciuli tip cagulă;
căciuli tricotate; căciuli cu ciucuri; mănuşi;
eşarfe; şaluri şi eşarfe; şosete; bluze; jachete
sport; bluze sport; bluze de antrenament;
bluze de trening; pantaloni de sport; chiloţi;
slipuri (chiloţi de baie); sutiene şi brasiere;
body-uri (lenjerie de corp); body-uri (articole
de îmbrăcăminte); cămăşi şi furouri; furouri
(articole de îmbrăcăminte); lenjerie intimă;
corsete (lenjerie intimă); papuci de casă;
papuci de baie; şosete de lână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00397
(151) 25/01/2017
(732) DUMITRU CONSTANTIN, Str.

Dragoş Vodă nr. 11, vila 14, jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

Don Titi

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00399
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ASL SECURITY CONTROL

S.R.L., Str. Vasile Lucaci nr. 91,
camera 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASL SECURITY CONTROL

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00400
(151) 25/01/2017
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

Craft beerTASTING EXPERIENCE

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:050707; 260305;

260409; 270501; 290113;  

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

32 Bere; bere nefiltrata; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi

sucuri din fructe; siropuri alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; alte băuturi nealcoolice.
41 Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ; activităţi culturale; divertisment;
festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00406
(151) 25/01/2017
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SINTUSIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în această clasă
conform clasificarii de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide. (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în aceasta clasă
conform clasificarii de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
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membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
aceasta clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00407
(151) 25/01/2017
(732) STOIAN ANDREI, Str. Tineretului

nr. 13, bl. 3, sc. 1, et. 6, ap. 92,
Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov, , SAT
DUDU ROMANIA 

(540)

Intervio Primul website din România
dedicat interviurilor
  
(531) Clasificare Viena:270315; 270501;  

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

41 Servicii prestate de reporteri de ştiri pe un
portal online de presă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00381
(151) 25/01/2017
(732) KISS IOSIF KAROLY, Str.

Revoluţiei nr. 6, bl. C 15, sc. 1, ap. 2,
jude ţul  Dâmbovi ţa,  130011,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

Papa de la ţară! Savoare de neuitat!

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

9 Software de calculatoare pentru comert
electronic (programe).
35 Gestiunea afacerilor comerciale.
38 Furnizarea accesului la platforme pentru
comerţ electronic pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00382
(151) 25/01/2017
(732) STROE ALEXANDRU-EDUARD,

Calea Ferentari, nr. 72, bl. B1, sc. 1,
et. 1, ap. 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

neoterm INTELLIGENT SYSTEMS
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00383
(151) 25/01/2017
(732) S.C. VENUS BCLMOB CLASS

S.R.L., Str. Gavana II, bl. C14, sc. B,
et. 2, ap. 8, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

MOBILA VENUS MV

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270517; 270519; 270522;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau

sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00384
(151) 25/01/2017
(732) S.C. AUTO MILI S.R.L., Str.

Mitropolitul Varlaam nr. 28, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Automili transport & asistenta auto
non-stop

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:150119; 270501;

270508; 270511; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comert cu amănuntul şi cu
ridicata; servicii de informaţii şi consultanţă în
domeniul afacerilor comerciale; consultanţă în
afaceri, în domeniul transportului şi al
livrărilor; lucrări de birou.
37 Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor; mentenanţă pentru vehicule;
lubrifierea vehiculelor; lăcuirea vehiculelor;
reconstituirea motoarelor uzate sau parţial
distruse; reconstituirea maşinilor uzate sau
parţial distruse resaparea pneurilor; sablare;
staţii de service pentru vehicule (realimentare
şi mentenanţă]; reşaparea anvelopelor;
vulcanizarea anvelopelor; lustruirea
vehiculelor; curăţarea vehiculelor; lubrifierea
vehiculelor; spălătorii auto.
39 Tractare de vehicule; servicii de tractare
vehicule; servicii de transbordare; transport;
logistică de transport; depozitare; transport de
mărfuri; salvare de persoane (transport);
transport terestru de persoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00385
(151) 25/01/2017
(732) S.C. SALUTARIS BIO FARM

S.R.L., Comuna Plăieşii de Jos, nr.
241, Jud. Harghita, , SAT IACOBENI
ROMANIA 

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

(540)

Salutaris BIO FARM

(591) Culori revendicate:alb, maro, verde
  
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;

270501; 290113;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, stiinte,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume proaspet
seminţe, plante şi flori naturale; mâncare
pentru animale; malţ (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00386
(151) 25/01/2017
(732) ASOCIATIA JUD. FOTBAL, Str.

Octavian Goga, nr. 1, Jud. Hunedoara,
, DEVA ROMANIA 

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

(540)

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL
HUNEDOARA

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:210301; 210316;

210317; 270501; 290115;  

(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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00387
(151) 25/01/2017
(732) S.C. SAFIR S.R.L., Com. Valeni,

judeţul Vaslui, , Sat Valeni
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Deliciosul de Moldova

(511) Produse şi/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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie 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 protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00388
(151) 25/01/2017
(732) S.C. CAPITOL IMPEX S.R.L., Şos.

Păcurari bl. 551, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

HC Hotel Capitol Un capitol special ... în
viaţa ta ! Events by Capitol

(591) Culori revendicate:auriu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050317;

240902; 240907; 270501; 270522;
290112;  

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

43 Servicii oferite de restaurant şi hotel.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00389
(151) 25/01/2017
(732) ASOCIATIA INFITNESS, Str.

Tatra, nr. 3, ap. 7, Jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

LIVING Fit
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

turcoaz, portocaliu, roz, albastru
 
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;

290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


