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Cereri Mărci publicate în 01/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05489 25/08/2017 RAIFFEISEN S.A SmartInvestTIME

2 M 2017 05490 25/08/2017 RAIFFEISEN S.A SmartInvestNOW

3 M 2017 05491 25/08/2017 NICULESCU JEAN COFFEE CUPS

4 M 2017 05492 25/08/2017 JEAN NICULESCU good cup bad cup

5 M 2017 05493 25/08/2017 SC OCEANUL INDIAN SRL CREAMY & FAMOUS mitzu
SINCE 1933

6 M 2017 05494 25/08/2017 SC DAS SECURITY EXPERT
SRL

Das Security Expert

7 M 2017 05495 25/08/2017 NICHOLAS DAVID WILLCOX DSG 2017

8 M 2017 05496 25/08/2017 S.C. EVITAL FARM SRL farmacia evital

9 M 2017 05497 25/08/2017 S.C. ALISAN PLAST S.R.L. alisan

10 M 2017 05498 25/08/2017 DIANA MANISOR ESY HAIR EXTENSIONS

11 M 2017 05499 25/08/2017 MARIAN-CRISTIAN DUCA
ANDREI-RĂZVAN FRÎNCU

ZoomTrio

12 M 2017 05500 25/08/2017 S.C. GAZONUL S.R.L. G

13 M 2017 05501 25/08/2017 STELIAN ROMAN ailoc

14 M 2017 05502 25/08/2017 MACROMEX SRL POULET JAUNE FERMIER
d'AUVERGNE EDENIA

15 M 2017 05503 25/08/2017 ADRIAN BĂDESCU MEDICI'S GreenCross
Foundation

16 M 2017 05504 25/08/2017 BADESCU ADRIAN AMBASADOR

17 M 2017 05505 25/08/2017 SC MEDICI'S SRL MEDICI'S ArztHaus

18 M 2017 05506 25/08/2017 BADESCU ADRIAN ORDO DRACONIS Corpus
medicorum

19 M 2017 05507 25/08/2017 Deaconescu Alexandru FRIG

20 M 2017 05508 25/08/2017 SC SEREX SRL FOREX

21 M 2017 05509 25/08/2017 SC AGRISOL INTERNATIONAL
RO SRL

AGRISOL GOODIZ Ce gust. Ce
bun. Ce fast.

22 M 2017 05510 25/08/2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

CULT@rt

23 M 2017 05511 25/08/2017 Ion Alexandru Negrea EUROTEHNICA electrical &
security systems

24 M 2017 05512 25/08/2017 ASOCIAȚIA PERENNIS Transylvanian Opera Academy
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05513 25/08/2017 LINIA DE SOSIRE SRL LINIA DE SOSIRE

26 M 2017 05514 25/08/2017 SC NYP-TRANSINVEST SRL ELEVEN KIDS

27 M 2017 05515 25/08/2017 ASOCIAȚIA PERENNIS TOA Transylvanian Opera
Academy

28 M 2017 05516 25/08/2017 BP SECURITY ESCORT SRL BP SECURITY ESCORT

29 M 2017 05517 25/08/2017 CEZAR-ANDREI HELMIS 1918-2018...INTREAGA
ROMANIE SUB ACEEASI
PALARIE
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(210) M 2017 05489
(151) 25/08/2017
(732) RAIFFEISEN S.A, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER,
ETAJELE. 2-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SmartInvestTIME
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 05490
(151) 25/08/2017
(732) RAIFFEISEN S.A, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER,
ETAJELE. 2-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SmartInvestNOW
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 05491
(151) 25/08/2017
(732) NICULESCU JEAN, STR.

AMIRAL HORIA MACELARIU NR.
59, ET. 7, AP. 702, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COFFEE CUPS
(591) Culori revendicate:turcoaz

(pantone 75C), negru

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
11.03.03; 26.01.16; 26.11.09;
27.01.12; 27.05.01; 29.01.12

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

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.
43. Restaurante şi cazare temporară.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05492
(151) 25/08/2017
(732) JEAN NICULESCU, STR.

AMIRAL HORIA MĂCELARIU NR.
59, ET. 7, AP. 702, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
good cup bad cup

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

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.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05493
(151) 25/08/2017
(732) SC OCEANUL INDIAN SRL, STR.

ELENA VĂCĂRESCU NR. 9,
BL. XXI/2, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CREAMY & FAMOUS
mitzu SINCE 1933

(591) Culori revendicate:portocaliu
deschis, bleumarin, albastru
deschis, magenta.

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 05.03.15;
05.03.13; 24.03.07; 27.01.12

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05494
(151) 25/08/2017
(732) SC DAS SECURITY EXPERT

SRL, STR. AURORA NR. 13,
CAMERA 2, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(540)

Das Security Expert
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

(511) Produse si/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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05495
(151) 25/08/2017
(732) NICHOLAS DAVID WILLCOX,

34 WATERSIDE, DORSET, BH23
3NZ, CHRISTCHURCH, MAREA
BRITANIE

(540)
DSG 2017

(511) Produse si/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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05496
(151) 25/08/2017
(732) S.C. EVITAL FARM SRL, STR.

ALUNIȘ NR. 31A, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

farmacia evital
(591) Culori revendicate:verde inchis,

verde deschis

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05497
(151) 25/08/2017
(732) S.C. ALISAN PLAST S.R.L.,

SAT FURDUIEŞTI, COMUNA.
RĂTEŞTI NR. 236, ARGEŞ,
ROMANIA

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

(540)

alisan
(591) Culori revendicate:gri,

albastru,alb,galben
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 26.01.18; 26.01.16;
01.01.02; 05.05.21; 05.05.20

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite in construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă, (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 05498
(151) 25/08/2017
(732) DIANA MANISOR, STR. PETRU

MAIOR NR. 5, AP. 5, JUD.
MUREŞ , TÂRGU MUREŞ,
ROMANIA

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

(540)
ESY HAIR EXTENSIONS

(511) Produse si/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 întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe 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 05499
(151) 25/08/2017
(732) MARIAN-CRISTIAN DUCA,

STR. BAHLUIULUI NR. 13, BL.
154B, SC. A, ET. 3, AP. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA
ANDREI-RĂZVAN FRÎNCU, STR.
BAHLUIULUI NR. 12, BL. 149, SC.
A, ET. 2, AP. 12, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

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

(540)
ZoomTrio

(511) Produse si/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 05500
(151) 25/08/2017
(732) S.C. GAZONUL S.R.L., STR.

LIVEZII NR. 1 , COMUNA
SÂNPETRU, BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

G
(591) Culori revendicate:vişiniu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.21; 05.03.13

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

1. Produse chimice pentru industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură
şi silvicultură, răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngraşăminte, 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 produse incluse în această
clasă conform clasificării 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, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi

pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras , (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).
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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05501
(151) 25/08/2017
(732) STELIAN ROMAN, STR.

ALEXANDRU VLAHUŢĂ NR.
19, JUDEŢUL CLUJ, GHERLA,
ROMANIA

(540)

ailoc
(591) Culori revendicate:albastru,maro,

gri deschis.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
12.01.09; 02.09.14; 16.01.06;
16.01.25

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

41. Rezervare de locuri pentru
spectacole, rezervări pentru spectacole de
divertisment, servicii de rezervare la teatru,
rezervare de locuri la concerte, rezervare
de locuri pentru spectacole de divertisment,
rezervare de locuri pentru spectacole şi
evenimente sportive.
43. Rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante şi mese, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de spaţii de cazare în
cadrul campingurilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05502
(151) 25/08/2017
(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI,
NR.8,BL.T31B, ETAJ 5, AP.59,
SECTOR 2, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)
POULET JAUNE FERMIER

d'AUVERGNE EDENIA
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05503
(151) 25/08/2017
(732) ADRIAN BĂDESCU, STR.

SIBIU NR. 8, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

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

(540)

MEDICI'S GreenCross
Foundation

(591) Culori revendicate:verde,negru,gri.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 05.05.02; 24.13.25;
24.09.11; 25.01.10; 25.01.13

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

44. Servicii medicale, servicii de igienică
şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii de analize medicale referitoare
la tratamentul persoanelor (cum ar fi
examinările cu raze x şi prelevarea de
probe de sânge), servicii de înseminare
artificială, consiliere farmaceutică, servicii
de tratamente medicale, servicii ale băncilor
de sânge, servicii ale clinicilor medicale,
sanatorii de recuperare, stomatologie,
servicii de asistenţă medicală, centre
de sănătate, servicii ale spa-urilor,
sanatorii particulare, aziluri, ospicii,
spitale, servicii de fertilizare în vitro,
masaj, asistenţă medicală, închirierea
echipamentelor medicale, servicii prestate

de moaşe, sanatorii private, îngrijire
medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de terapie, chirurgie plastică,
servicii prestate de psihologi, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii prestate de
farmacişti pentru elaborarea reţetelor,
fizioterapie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05504
(151) 25/08/2017
(732) BADESCU ADRIAN, STR.

SIBIU NR. 8, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300014, ROMANIA

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

(540)
AMBASADOR

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive si culturale, servicii care
constau în toate formele de educaţie a
persoanelor sau de formare profesională,
servicii care au ca scop principal distracţia
sau recrearea oamenilor, prezentarea
de către public a operelor de artă
vizuală sau de literatură în scopuri
culturale sau educaţionale, 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, internate,
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, susţinerea antrementelor de
fitness, cursuri de corespondenţă,
informaţii referitoare la educaţie, examinări
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educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale, consiliere
vocaţională (consiliere educaţională),
antrenament gimnastic, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitnes), informaţii despre posibilităţi de
recreere, servicii de instruire, grădiniţe,
organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), servicii
ale instructorilor personali (antrenament de
fitness), raportare fotografică, fotografie,
educaţie fizică, producţia de programe de
radio şi televiziune, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabiie, furnizarea
facilităţilor sportive, publicarea cărţilor,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât
textele publicitare, reconsiliere vocaţională,
predare în învăţământ, programe de
televiziune, servicii de tabere sportive,
producţia de spectacole.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05505
(151) 25/08/2017
(732) SC MEDICI'S SRL, STR.

SIBIU NR. 8, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

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

(540)

MEDICI'S ArztHaus
(591) Culori revendicate:verde-turcoaz,

negru,gri.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.13; 24.17.25; 26.07.25;
26.04.09; 24.13.25

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

44. Servicii medicale, servicii de igienică
şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii de analize medicale referitoare
la tratamentul persoanelor (cum ar fi
examinările cu raze x şi prelevarea de
probe de sânge), servicii de înseminare
artificială, consiliere farmaceutică, servicii
de tratamente medicale, servicii ale băncilor
de sânge, servicii ale clinicilor medicale,
sanatorii de recuperare, stomatologie,
servicii de asistenţă medicală, centre
de sănătate, servicii ale spa-urilor,
sanatorii particulare, aziluri, ospicii,
spitale, servicii de fertilizare în vitro,
masaj, asistenţă medicală, închirierea
echipamentelor medicale, servicii prestate
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de moaşe, sanatorii private, îngrijire
medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de terapie, chirurgie plastică,
servicii prestate de psihologi, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii prestate de
farmacişti pentru elaborarea reţetelor,
fizioterapie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05506
(151) 25/08/2017
(732) BADESCU ADRIAN, STR.

SIBIU NR. 8, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300014, ROMANIA

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

(540)

ORDO DRACONIS
Corpus medicorum

(591) Culori revendicate:verde, gri

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive si culturale, servicii care
constau în toate formele de educaţie a
persoanelor sau de formare profesională,
servicii care au ca scop principal distracţia
sau recrearea oamenilor, prezentarea
de către public a operelor de artă
vizuală sau de literatură în scopuri
culturale sau educaţionale, 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, internate,
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, susţinerea antrementelor de
fitness, cursuri de corespondenţă,
informaţii referitoare la educaţie, examinări
educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale, consiliere
vocaţională (consiliere educaţională),
antrenament gimnastic, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitnes), informaţii despre posibilităţi de
recreere, servicii de instruire, grădiniţe,
organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), servicii
ale instructorilor personali (antrenament de
fitness), raportare fotografică, fotografie,
educaţie fizică, producţia de programe de
radio şi televiziune, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabiie, furnizarea
facilităţilor sportive, publicarea cărţilor,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât
textele publicitare, reconsiliere vocaţională,
predare în învăţământ, programe de
televiziune, servicii de tabere sportive,
producţia de spectacole.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05507
(151) 25/08/2017
(732) Deaconescu Alexandru , STR.

CORNELIU COPOSU NR. 3, BL.
3, SC. 2, AP. 15, JUDEȚUL GORJ,
TÂRGU JIU, ROMANIA

(540)

FRIG
(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 26.13.25;
27.05.01; 27.05.25; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05508
(151) 25/08/2017
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
DEPOZIT CC10A, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

FOREX
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.24;
26.11.13

(511) Produse si/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,
cosmetice , aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire,
odorizante, ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru
uz medicinal, săruri de baie, cu excepţia
celor de uz medical, măşti cosmetice,
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei,
calupuri de săpun de toaletă, lapte
demachiant, beţe din bumbac de uz
cosmetic, creme cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, paste de dinţi, deodorante
de uz personal, depilatoare, preparate
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depilatoare, săpun dezinfectant, preparate
de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscate, vopsele cosmetice, apă
de colonie, extrase din flori (parfumuri),
baze pentru parfumuri din flori, săpun
antiperspirant pentru picioare, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, loţiuni
pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze,
rujuri, loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice),
produse pentru machiaj, produse de
demachiere, săpun medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, şampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, săpun, săpun
dezinfectant, produse de protecţie solară,
produse pentru bronzare (cosmetice),
apă de toaletă, produse pentru toaletă,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă),
arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale),
arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale),
produse de curăţare, cosmetice , balsam
de rufe, substanţe pentru îndepărtarea
petelor, detergenţi cu excepţia celor folosiţi
în operaţii de producţie şi în scop medical,
cosmetice pentru animale, produse de
curăţare , produse antistatice pentru uz
casnic, uleiuri esenţiale aromate, ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, produse
pentru odorizarea aerului, lichide pentru
curăţarea parbrizului.
5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, suplimente nutritive,
suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, alcool

pentru uz farmaceutic, insecticide,
acaricide, parazicide, preparate contra
moliilor, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, produse pentru
distrugerea plantelor dăunătoare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras, instrumente de lustruire (unelte
manuale), instrumente agricole manuale,
răzuitoare, pile abrazive, tacâmuri, aparate
de tuns de uz personal, electrice
şi neelectrice, cleşti, pulverizatoare de
insecticide (unelte manuale), spărgătoare
de nuci, desfăcătoare de stridii, maşini
de tocat carne (unelte manuale), foarfeci,
foarfece pentru grădină, tocătoare de
legume, cuţite pentru legume, aparate de
mărunţit legume, feliatoare de legume,
foarfece, lopeţi (scule), seceri, argintărie
(cuţite, furculiţe şi linguri).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a
apei şi instalaţii sanitare, aparate de aer
condiţionat, instalaţii de aer condiţionat,
aparate pentru răcirea aerului, aparate
odorizante, uscătoare cu aer (uscătoare),
instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
aparate şi maşini pentru purificarea aerului,
cuptoare de coacere, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie, căzi de baie, aparate
pentru răcirea băuturilor, maşini de făcut
pâine, aparate de prăjit pâine, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, lumini
electrice pentru pomul de Crăciun, maşini
electrice pentru cafea, filtre electrice de
cafea, prăjitoare de cafea, friteuze electrice,
aparate de deshidratare pentru alimente
organice, difuzoare de lumină, uscătoare
de păr, filtre pentru apa potabilă, lămpi
electrice, hote pentru bucătării, lumini
decorative, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal,
robinete pentru conducte, grătare, şeminee
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domestice, rezervoare de apă, fântâni
decorative, grătare de cuptor, tăvi,
(aparatură de gătit), griluri (aparatură de
gătit), plite, ceainice electrice.
16. Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole
pentru legatorie, fotografii, papetarie,
adezivi (materiale colante) pentru papetarie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou,
(cu excepţia mobilelor) materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor) materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clişee, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, broşuri (tipărituri), cutii din
carton sau hârtie, calendare, articole
din carton, tuburi din carton, plăci de
gravură, gravuri, plicuri (papetarie), grafice
imprimate, reprezentări grafice, reproduceri
grafice, felicitări, şerveţele din hârtie,
hârtie igienică, hârtie luminiscentă, reviste
(publicaţie periodică), copii multiplicate
(papetarie), şerveţele de hârtie pentru
demachiere, şerveţele de hârtie pentru
masă, hârtie de ambalat, carnete
(papetarie), hârtie (papetărie), funde de
hârtie, agrafe de hârtie, panglici din
hârtie, foi de hârtie (papetarie), hârtie
cerată, publicaţii periodice, naproane din
hârtie, cărţi poştale, poster, tipărituri,
publicaţii imprimate, aşternuturi pentru
imprimante, altele decât din material textil,
prospecte, publicaţii tipărite, foi din celuloză
reciclată pentru ambalare, sigilii din hârtie,
firme din carton sau hârtie, papetarie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie
transparentă (papetarie), hârtie cerată,
hârtie de celuloză, ambalaje (papetarie),
hârtie de ambalat.
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic, suporturi

pentru sticle, coşuri de pâine, bambus,
rattan, stuf (materiale împletite).

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite in construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru
curăţarea pielii, dozatoare de aerosoli,
nu pentru uz medical, oale sub presiune
neelectrice, bazine (recipiente), coşuri
pentru uz casnic, linguri de amestecat,
pentru bucătărie, halbe de bere, termosuri
pentru băuturi, amestecătoare neelectrice
pentru uz casnic, tirbuşoane, sticle, sticle
frigorifice, bazine, boluri din sticlă, cutii
pentru dulciuri, cutii din sticlă, cutii din
metal pentru dozarea de prosoape din
hârtie, cutii de săpun, coşuri de pâine,
de uz casnic, cutii de pâine, tocătoare
pentru pâine, busturi din porţelan, teracotă
sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
cutii de bomboane, damigene, ceramică
pentru uz casnic, capace pentru vase cu
brânză, ornamente din porţelan, beţişoare
chinezeşti pentru mâncat, site (ustensile
casnice), instrumente de curăţare acţionate
manual, amestecătoare pentru cocktail-
uri, filtre non-electrice de cafea, râşniţe
manuale pentru cafea, servicii de cafea
(veselă), ibrice non-electrice de cafea,
recipiente pentru uz casnic sau pentru
bucătărie, forme pentru copt, borcane
pentru biscuiţi, seturi de oale de gătit,
oale de gătit, ţepuşe metalice pentru
gătit, ustensile non-electrice pentru gătit,
răcitoare (vase pentru gheaţă], seturi
de ceai, oliviere, oţetare, tăvi pentru
firimituri, cristal (pahare), ceşti, suport
pentru ouă, căni pentru fructe, carafe,
pahare de băut, paie, prese non-electrice
de fructe, pentru uz casnic, tigăi, prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
boluri din sticlă, vase din sticlă, capace
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din sticlă, sticle (recipiente), fiole din
sticlă (recipiente), sticlă vopsită, cupe,
tigve, grătare (ustensile casnice), tigăi
griil (ustensile casnice), suporturi de
grătare, seturi de lichior, mixere manuale
(shaker-e pentru cocktail-uri), dispozitive
non-electrice de amestecat, pentru uz
casnic, căni, sticlă opală, sticlă lăptoasă,
râşniţe manuale de piper, piperniţe,
filtre non-electrice pentru cafea, arzătoare
de parfumuri, odorizante, pulverizatoare
de parfum, ulcioare, porţelanuri, capace
pentru oale, oale, boluri de salată,
solniţe, tigăi ceramice, farfurioare, cupe
(veselă), bureţi abrazivi, perii abrazive,
servicii (veselă), shaker-e, site (ustensile
casnice), scurgătoare (ustensile casnice),
indicatoare din porţelan sau sticlă,
dozatoare de săpun, suporturi de săpun,
supiere, spatule (ustensile de bucătărie),
seturi de condimente, statui din porţelan,
ceramică sau sticlă, statete din porţelan,
ceramică sau sticlă, farfurii de masă,
veselă, alta decât cuţite, furculiţe şi linguri,
căni cu capac, infuzoare de ceai, servicii
de ceai (veselă), site de ceai, ceainice,
vaze, vase pentru legume, vase metalice
pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, teluri,
neelectrice pentru uz casnic, lucrări de artă,
din porţelan, teracotă sau sticlă.
29. Carne, peste, pasări şi vânat, extracte
din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, şerbeturi,
dulciuri cu zahăr, îndulcitori naturali,
decoraţiuni comestibile, preparate aromate
alimentare, produse alimentare din peşte,
fulgi de cartofi, ulei din seminţe de in
pentru uz culinar, alimente preparate din
peşte, fructe glazurate, fructe congelate,
fructe conservate, legume conservate,
fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe la conservă, comişoni,
gemuri, dulceţuri, jeleuri de fructe (dulciuri),
margarină, marmeladă, extracte de carne,

carne conservată, carne în conserve,
ciuperci conservate, moluşte, însă nu vii,
nuci preparate, ulei de măsline alimentar,
măsline conservate, ceapă conservată,
stridii, însă nu vii, ulei din miez de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
murături, salate de fructe, salate de legume,
peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, varză
murată , seminţe procesate, ulei de susan,
crustacee, cu excepţia celor vii, gustări
pe bază de fructe, preparate pentru supă,
legume pentru supă, supe, boabe de
soia conservate alimentare, lapte de soia
(substitut de lapte), ulei de floarea soarelui
alimentar, tofu, pastă de roşii, sucuri de
legume pentru gătit, salate de legume,
legume gătite, piure de mere, bulion,
concentrate de bullion.
30. Cafea, ceai, cacao, zahar, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
dulciuri, bomboane, praline, fondante,
produse de brutărie, produse de
patiserie, biscuiţi, prăjituri, napolitane,
budinci, îngheţată comestibilă, decoraţiuni
comestibile, îngheţată comestibilă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, condimente, preparate
aromatice pentru alimente, sosuri cu
condimente, mix de condiment, sosuri
aromatizate, sosuri aromatizate cu legume,
sosuri de salată, garnituri, lichide pentru
aromatizat alimentele, oţeturi, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, mix de condimente,
preparate aromate alimentare, turtă
dulce, arome pentru torturi altele decât
uleiurile esenţiale, caramele (bomboane),
chutney (condimente), produse rezultate
din măcinare, jeleuri de fructe (dulciuri),
ierburi de grădină conservate (asezonare),
cereale pentru alimente, halva, ketchup
(sos), sosuri pentru salate, sare pentru
gătit, sos tomat, sosuri (condimente),
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serbeturi, dulciuri cu zahăr, îndulcitori
naturali, preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
si cereale, animale vii, fructe si legume
proaspete, seminţe, plante si flori naturale,
alimente pentru animale, malţ.
35. Servicii de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, cumpărare
şi vânzare pentru terţi (servicii de
aprovizionare pentru terţi), închiriere maşini
şi echipamente, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail,
informatii si consultanţă comercială pentru
consumatori, organizare de expoziţii,
târguri, prezentări de produse si servicii,
prezentarea, difuzarea si distribuirea
materialelor de orice tip si pe orice cale,
prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-
o reţea computerizata sau prin alte
mijloace de comunicaţii, punerea împreuna,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse de larg consum, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vada
şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de
comanda prin poştă, internet, on-line sau
prin alte mijloace de comunicatii, închiriere
maşini şi echipamente, achiziţie de bunuri
si servicii pentru alte intreprinderi, licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, toate
acestea si pt produsele enumerate în
clasele: 3,5,8,11,16,20,21,29,30.
39. Transport, impachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor, antrepozitare,
carausie ( transport), distribuirea de
colete, distribuirea de produse, depozitarea
produselor, descărcarea mărfurilor, livrarea
mărfurilor, livrare de mărfuri comandate
prin corespondenţă, înmagazinare, toate
aceste servicii şi pentru produsele numite în
clasele: 3,5,8,11,16,20,21,29,30.

40. Prelucrarea materialelor, odorizarea
aerului, împrospatarea aerului, purificarea
aerului, asamblarea personalizată a
materialelor pentru alţii, fabricarea
cazanelor, legătorie, lustruire prin
abraziune, arămărie, gravură, măcinare,
conservarea mâncării şi băuturilor,
afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, înrămarea lucrărilor de
artă, zdrobirea fructelor, galvanizare,
poleire, suflarea sticlei, şlefuire, şlefuirea
sticlei optice, informaţii despre tratarea
materialelor, tăierea cheilor, laminare,
inscripţionare cu laser, magnetizare,
turnarea metalului, placare cu metal, călirea
metalului, tratarea metalului, placare cu
nichel, tipărire, tipărire offset, procesarea
uleiului, şlefuirea sticlei, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, tipărirea şabloanelor,
servicii de fotocompunere, imprimarea
fotografică, fotogravură, rabotare (gater),
tipografie, tipărire litografică, tipărire
fotografică, tipărire prin decorare prin site,
tratarea apei, tratament de colorare a
geamurilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05509
(151) 25/08/2017
(732) SC AGRISOL INTERNATIONAL

RO SRL , STR. MORII NR. 38,
JUDEȚUL PRAHOVA, BOLDEȘTI
SCĂIENI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

AGRISOL GOODIZ Ce
gust. Ce bun. Ce fast.

(591) Culori revendicate:ocru închis
(pantone 7570C), bej ( pantone
7499C), ocru deschis (pantone
142C), negru ( 149C)

(531) Clasificare Viena: 11.01.03;
11.01.04; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.12; 29.01.13

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furaje pentru
animale și servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu furaje pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata a
produselor din clasele 29 și 31, organizare
și coordonare de vânzări de animale,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, servicii de import și
export.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, ateliere,
evenimente în scop educativ sau
recreațional, organizarea de competiții
(educație sau amuzament), planificarea
petrecerilor (distracții), furnizarea articolelor
de recreere, producția de spectacole,
organizare de evenimente de ceremonie,
consultanță în materie de planificare
de evenimente (cu scop cultural sau
educativ), organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment și sportiv,
disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment în timp real și servicii de
divertisment muzical, cluburi de noapte,
organizare si planificare de petreceri.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,
servicii de crestere a animalelor, ferme
de animale, asistență medicală pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor,
ferme agricole, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului
pentru animale, distrugerea animalelor
dăunătoare în agricultură, horticultură și
silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05510
(151) 25/08/2017
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)
CULT@rt

(511) Produse si/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 precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05511
(151) 25/08/2017
(732) Ion Alexandru Negrea, STR.

MADONA DODU NR. 10, BL. 10,
SC. 1, ET. 4, AP. 15, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

EUROTEHNICA electrical
& security systems

(591) Culori revendicate:negru, alb,
galben

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
26.01.16; 27.03.15; 27.05.01

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

9. Camere video de securitate, aparate
holografice de securitate, aparate de
avertizare de securitate, aparate de
securitate pentru lifturi, aparate pentru
supraveghere de securitate, tastaturi pentru
alarme de securitate, tablouri de comandă
pentru alarme de securitate, sisteme
de alarmă de securitate (altele decât
cele pentru vehicule), dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, software (programe) pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și
de securitate pentru clădiri, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță a funcției și stării sistemelor de
securitate.
35. Comerț și servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de
informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin internet,
publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin Internet,
publicitate prin intermediul rețelelor de
telefonie mobilă, servicii de comenzi
online computerizate, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice.
37. Servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de echipamente de
securitate și de siguranță, instalarea
sistemelor de securitate, instalare de
sisteme de securitate, întreținere și service
de alarme de securitate, instalare de
aparate de securitate pentru case, servicii
de informații referitoare la întreținerea
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sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05512
(151) 25/08/2017
(732) ASOCIAȚIA PERENNIS, STR.

CALEA TURZII NR. 33, AP. 3,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)
Transylvanian Opera Academy
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare,
managementul afacerilor pentru artişti,
consultanţă profesională în afaceri,
informaţii de afaceri, managementul
afacerilor şi consultaţă de organizare,
asistenţă pentru managementul afacerilor,
consultanţă pentru managementul
afacerilor, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, distribuirea materialelor
publicitare, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate în aer liber, producţia de
clipuri publicitare, testare psihologică
pentru selectarea personalului, publicarea
textelor publicitare, publicitate, publicitate
radio, reclame radio, căutare sponsorizare,
publicitate televizată, reclame televizate,
scrierea textelor publicitare, organizarea
de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea materialului
publicitar.
41. Academii (educaţie), organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea

şi susţinerea seminarilor (instruire),
publicarea cărţilor, prezentări
cinematografice, organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), examinări
educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale, servicii de
instruire, prezentarea reprezentaţiilor în
direct, organizarea balurilor, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
producţia de programe de radio şi
televiziune, producerea spectacolelor,
publicarea textelor altele decât textele
publicitare, compunerea textelor altele
decât textele publicitare, producţii de teatru.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05513
(151) 25/08/2017
(732) LINIA DE SOSIRE SRL, STR.

PRUTULUI NR. 9, JUD. TIMIŞ,
GIROC, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
LINIA DE SOSIRE

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
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prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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 05514
(151) 25/08/2017
(732) SC NYP-TRANSINVEST SRL,

STR. KOSSUTH LAJOS NR.
54, JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)
ELEVEN KIDS

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05515
(151) 25/08/2017
(732) ASOCIAȚIA PERENNIS, STR.

CALEA TURZII NR. 33, AP. 3,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

TOA Transylvanian
Opera Academy

(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12; 27.03.15

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

35. Publicitate, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare,
managementul afacerilor pentru artişti,
consultanţă profesională în afaceri,
informaţii de afaceri, managementul
afacerilor şi consultaţă de organizare,
asistenţă pentru managementul afacerilor,
consultanţă pentru managementul
afacerilor, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, distribuirea materialelor
publicitare, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate în aer liber, producţia de
clipuri publicitare, testare psihologică
pentru selectarea personalului, publicarea
textelor publicitare, publicitate, publicitate
radio, reclame radio, căutare sponsorizare,
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publicitate televizată, reclame televizate,
scrierea textelor publicitare, organizarea
de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea materialului
publicitar.
41. Academii (educaţie), organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea
şi susţinerea seminarilor (instruire),
publicarea cărţilor, prezentări
cinematografice, organizarea de competiţii
[educaţie sau amuzament), examinări
educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale, servicii de
instruire, prezentarea reprezentaţiilor în
direct, organizarea balurilor, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
producţia de programe de radio şi
televiziune, producerea spectacolelor,
publicarea textelor altele decât textele
publicitare, compunerea textelor altele
decât textele publicitare, producţii de teatru.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05516
(151) 25/08/2017
(732) BP SECURITY ESCORT SRL,

STR. VERZIŞORI NR. 45, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

BP SECURITY ESCORT
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.05; 27.05.12;
25.01.19; 26.04.18; 02.01.05;
02.01.16

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

39. Transport securizat de persoane şi
valori, servicii de depozitare securizată,
servicii de informaţii referitoare la
transportul securizat.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale
şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea
unor nevoi individuale, servicii de însoţire
a bunurilor şi persoanelor (gardă de
corp), consultanţă în materie de securitate,
servicii de pază şi protecţie pentru
obiective industriale, comerciale, sanitare şi
domestice, evaluare a riscurilor în materie
de securitate.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05517
(151) 25/08/2017
(732) CEZAR-ANDREI HELMIS,

STR. CPT. AV. ALEXANDRU
ŞERBĂNESCU NR.41-43, BL.20J,
SC. 2, ET. 2, AP. 31, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)
1918-2018...INTREAGA

ROMANIE SUB
ACEEASI PALARIE

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATA

La depozitul M 2017 03808 din 08.06.2017, solicitant ASTEOS PROD SRL, publicat
în data de 15.06.2017, dintr-o eroare materială serviciile din clasa 35 au fost incluse
în clasa 30.

Corect este:

Clasa 30:  Produse de cofetărie şi patiserie, îngheţată comestibilă.

Clasa 35:  Regruparea în avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod.

Clasa 43:  Servicii de alimentaţie publică, în special cofetărie şi patiserie, îngheţată
comestibilă; servicii de laborator de produse finite de cofetărie şi patiserie,
îngheţată comestibilă (alimentaţie publică).


