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Cereri Mărci publicate în 02/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04569 26/07/2017 SC MAKEDONIA FOOD SRL MAKEDONIA FOOD

2 M 2017 04753 26/07/2017 KISS TV MUSIC SRL magic TV turn the magic on

3 M 2017 04754 26/07/2017 KISS TV MUSIC SRL magic TV turn the magic on

4 M 2017 04896 26/07/2017 SC RHEA SECURITY SRL RHEA RS SECURITY

5 M 2017 04897 26/07/2017 LORA COSMETIC SRL BASE ONE

6 M 2017 04898 26/07/2017 SC A&A ANILA SECURITY SRL A&A ANILA SECURITY

7 M 2017 04899 26/07/2017 ELENA-ANDREEA IORDĂNOIU 7 GREEN DAYS

8 M 2017 04900 26/07/2017 SC NOVA PAN SRL NOVA PAN

9 M 2017 04901 26/07/2017 SC NOVA PAN SRL ARTA ALBA Gazetă de
informare pentru panificaţie,
patiserie, cofetărie şi ciocolaterie

10 M 2017 04902 26/07/2017 SC NOVA PAN SRL CLIPBAND NOVA PAN

11 M 2017 04903 26/07/2017 ROMVAC COMPANY SA ROMIMUNOACTIV

12 M 2017 04904 26/07/2017 ROMVAC COMPANY SA ROMBIOSIL

13 M 2017 04905 26/07/2017 Ștefan-Vlad Munteanu Arca Sonoră

14 M 2017 04906 26/07/2017 ALBERT ATTILA BLAGA U smart bucură-te de technologie

15 M 2017 04907 26/07/2017 BOGDAN-IOAN VAIDA
CĂLIN IEPURE
RĂZVAN-OLIMPIU
CURCUBĂTĂ

SELL ification.org

16 M 2017 04908 26/07/2017 ECHO ROM PROIECT SRL ECHO ROM PROIECT

17 M 2017 04909 26/07/2017 SC BORGO MARGHERITA SRL BORGO MARGHERITA La vera
pizza napoletana - pizzeria e
ristorante

18 M 2017 04910 26/07/2017 MIRCEA-NICODIM CÎMPEAN-
POPESCU

my Smarty ROMÂNIA Platforma
SaaS (Software as a Service)
pentru marketing şi interacţiune
cu clienţii prin canale multiple

19 M 2017 04911 26/07/2017 SC PRINTMAN SRL DigitalJet printing made easy

20 M 2017 04912 26/07/2017 SC PRINTMAN SRL DIGITALJET

21 M 2017 04913 26/07/2017 SALES CONCEPT MagNLS

22 M 2017 04914 26/07/2017 SECURITY PET SRL SECURITY PET SRL

23 M 2017 04915 26/07/2017 ANTENA TV GROUP S.A. NUNTĂ CU SCÂNTEI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 04916 26/07/2017 ANTENA TV GROUP S.A. AntenaPlay - Ready to play!

25 M 2017 04917 26/07/2017 SC ANTENA TV GROUP SA COOL SUMMER NIGHTS

26 M 2017 04918 26/07/2017 SC IMA CONCEPT SRL Keman

27 M 2017 04919 26/07/2017 JOINT VENTURE joint venture LOGISTICS

28 M 2017 04920 26/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL ARTRO SWISS EFERVESCENT

29 M 2017 04921 26/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL ARTRO SWISS EFERVESCENT
plus calciu 1000

30 M 2017 04922 26/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL ARTRO SWISS Tab

31 M 2017 04923 26/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL ARTRO drink Complex Colagen
FORTE

32 M 2017 04924 26/07/2017 Euroexpo Fairs SRL PrintTex conference The future of
textile printing

33 M 2017 04925 26/07/2017 Marian Dragoș Pasculescu H.A.I. Human Addict Innovation

34 M 2017 04926 26/07/2017 Euroexpo Fairs SRL EXPO SHOP

35 M 2017 04927 26/07/2017 Prime Time Resort S.R.L. CASTELNOR

36 M 2017 04928 26/07/2017 Prime Time Resort S.R.L. PASSPORT TO COMFORT

37 M 2017 04929 26/07/2017 STYLISHED THE MAGAZINE
SRL

Bookleta
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(210) M 2017 04569
(151) 26/07/2017
(732) SC MAKEDONIA FOOD SRL,

STR. TRAPEZULUI, NR. 1, BL. R
12, SC. B, ET. 1, AP. 42, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAKEDONIA FOOD
(591) Culori revendicate:alb, albastru,

auriu

(531) Clasificare Viena: 01.03.02;
01.03.15; 02.01.08; 02.01.16;
25.01.05; 25.01.13; 25.01.25;
26.01.14; 26.01.16; 26.01.18;
29.01.13

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

29. Peşte, fructe de mare preparate,
brânză feta, brânză, uluiuri comestibile,
iaurt, măsline conservate, dulceaţă de
smochine
30. Plăcinte, produse de patiserie, sosuri
(condimente).
32. Bere, băuturi răcoritoare non alcoolice.
33. Băuturi alcoolice, vin.
35. Servicii de import- export.
39. Servicii de distribuţie (transport) şi
depozitare.
40. Procesarea alimentelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04753
(151) 26/07/2017
(732) KISS TV MUSIC SRL, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI NR. 319G, ET.
7, CAMERA E7.2.25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

magic TV turn the magic on
(591) Culori revendicate:violet, albastru,

verde, galben, portocaliu, roşu,
negru, alb

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

9.  Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, de supraveghere, geodezice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software
(programe), suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio, casete
audio şi video, discuri compacte, discuri
acustice, benzi video, dischete, CD-ROM-
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uri, toate produsele menţionate anterior,
în formă înregistrată şi neînregistrată,
suporturi de înregistrare magnetică,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, casete pentru jocuri
video, fişiere de muzică, descărcabile,
fişiere de imagini, descărcabile, sunete
de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile,
aparate şi instrumente optice, în special
ochelari, ochelari smart, ochelari de soare,
lentile pentru ochelari, rame de ochelari,
portochelari,
software de calculator (programe), software
pentru jocuri (programe), aparate mobile
de telecomunicatii, programe de aplicaţie/
aplicaţii (descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie/aplicaţii (înregistrat şi
descărcabil) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, Interfete audio (electronice),
egalizatoare audio, comenzi electronice
pentru maşini/echipamente, huse şi filme
de protecţie pentru telefoane smart,
tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru
telefoane, căşti audio-video pentru realitate
virtuală, căşti audio, kit-uri hands-
free pentru telefoane, table interactive,
mixere audio, console audio mixer, chei
electronice (pentru telecomandă), pixuri
şi agende electronice, partituri electronice
(descărcabile), publicaţii electronice
descărcabile, compase pentru măsurat,
alarme acustice, dispozitive de memorie
de calculator, flash drive USB, dispozitive
periferice pentru calculatoare, brăţări
magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart,
lumini intermitente si de semnalizare
(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule

fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice),
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmiţătoare de telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de
instrucţiuni, manuale de utilizare şi
calendare, agende, partituri muzicale,
albume, port-bilete, papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ,
instrumente pentru desenat, cărţi poştale
din carton şi hârtie, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse,
genţi de ambalare din hârtie sau material
plastic, suporturi din hârtie sau carton,
fanioane, steaguri, bannere, ghirlande din
hârtie, materiale plastice pentru ambalaje,
feţe de masă, naproane, servete, serveţele
de masă din hârtie, postere, abţibilduri,
adezivi, autocolante, etichete din hârtie
sau carton (papetărie), materiale pentru
imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
şi în special: marketing, cercetarea pieţei,
studii de piaţă, analiză de piaţă, consultanţă
în conducerea şi organizarea afacerilor,
intermedieri de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte pentru terţi
pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închiriererea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi
orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică,
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televizată, cinematografică, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume, publicitate, relaţii publice
şi marketing, comenzi telefonice pentru
teleshopping, telemarketing, publicare de
materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-
video, intermediere de filme publicitare
şi orice fel de producţii audio-video
publicitare, scrierea şi publicarea textelor
publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu
scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse
în mediile de comunicare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu
scop publicitar, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale sau
de publicitate, distribuire de cataloage
şi prospecte publicitare, gestionare de
fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru
oferte de cumpărături pe internet sau
teleshopping, vânzări prin licitaţie, inclusiv
prin internet, agenţii de publicitate,
concepţie şi realizarea de prezentări şi
de alte oferte informaţionale cu scopuri
publicitare şi comerciale şi pe internet, în
alte reţele de date, în servicii online, precum
şi prin tehnici multimedia, organizare
şi realizare de prezentări multimedia în

scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii
de publicitate, publicitate pe o reţea
de comunicare online electronică,
dezvoltare şi creare de concepte
publicitare, dezvoltare, concepţie şi creare
de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere,
inregistrare/fixare şi publicare de texte
publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare de date în reţele de date
computerizate,
strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, înregistrarea comunicărilor
şi informaţiilor scrise, actualizarea şi
întreţinerea informaţiilor în registre (lucrări
de birou), compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, difuzare sau
retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet,
cablu, satelit, reţele computerizate, reţele
de fibră optică şi orice alt tip de medii de
transmisie, inclusiv wireless, difuzare de
programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, colectarea şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă), colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă, transmisie de sunet,
imagine şi
date prin cablu, satelit, reţele
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
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orice alt tip de medii de transmisie, inclusiv
streaming de date, transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor,
furnizarea accesului la informaţii memorate
în baze de date, inclusiv pe internet, şi
prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet,
în special în domeniul radiodifuziunii,
televiziunii pe internet, furnizarea de
chatroom pe internet şi de forumuri de
discuţii online, punerea la dispoziţie a unui
portal online pentru
difuzare, servicii de transmisii media
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/
televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video, la
cerere, telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet,
radiotelefonie mobilă, în special furnizare
de acces la aplicaţii, transmisie electronică
de date, software de calculator, precum
şi conţinuturi audio, video sau multimedia
către terminale mobile prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze
de date deservite de computere, la
un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
deamuzament, divertisment radio, pe
internet sau televizat, informaţii despre
distracţii şi orice posibilităţi de recreere,
producţie de programe sau emisiuni de film,
televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publicitar), producţie
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi, casete audio/video,
editare audio-video, servicii oferite de

studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
închiriere de aparatură de iluminat
pentru studiouri de televiziune, producţia
de muzică, productia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri, inclusiv de film, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de
concerte, conferinţe, colocvii, organizare şi
coordonare de concursuri sau de orice fel
de competiţii,
educative sau de amuzament, loterii,
reprezentaţii teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări
şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacţionala a apariţiilor
pe internet (redactare), înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare şi editare
de software şi de jocuri de calculator,
închiriere de software pentru calculator,
întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare de pagini principale de web,
găzduirea de site-uri web, închiriere
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de programe video şi de imagine
(software), creare, redactare, dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decât
conversia fizică), crearea de baze de date
electronice.
45.  Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video (servicii
juridice), acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii servicii),
monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală, gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de
difuzare în televiziune şi radio, în
special de drepturi pentru transmisia de
evenimente la televizor/radio, incluzând
evenimente sportive, prin acordare de
licenţă (servicii juridice), intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi
asupra/pentru reportaje de presă, radio,
televiziune şi film, inclusiv pentru utilizarea
pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi asupra reportajelor de ziar şi
derevistă, inclusiv pentru publicatii on-line,

prin acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi orice fel de
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere
derivate şi orice alte drepturi legale de
utilizare asupra programelor radio şi/sau de
televiziune şi asupra oricăror alte producţii
de sunet şi/sau de imagine, prin acordare
de licenţă/cesiune sau orice altă formă
de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale
de realizare a acestora, în special titluri,
sigle, concepere de spectacole, idei de
jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi valorificare de
drepturi asupra programelor de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile şi/
sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04754
(151) 26/07/2017
(732) KISS TV MUSIC SRL, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI NR. 319G, ET.
7, CAMERA E7.2.25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

magic TV turn the magic on
(591) Culori revendicate:violet, albastru,

verde, galben, portocaliu, roşu,
negru, alb

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

9.  Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, de supraveghere,
geodezice,topografice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software (programe),
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi

video, discuri compacte, discuri acustice,
benzi video, dischete, CD-ROM-uri, toate
produsele menţionate anterior, în formă
înregistrată şi neînregistrată, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, casete pentru jocuri video,
fişiere de muzică, descărcabile, fişiere
de imagini, descărcabile, sunete de apel
pentru telefoane mobile, descărcabile,
mediaplayere portabile, aparate şi
instrumente optice, în special ochelari,
ochelari smart, ochelari de soare, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari,
portochelari,
software de calculator (programe), software
pentru jocuri (programe), aparate mobile
de telecomunicatii, programe de aplicaţie/
aplicaţii (descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie/aplicaţii (înregistrat
şi descărcabil) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, Interfete audio (electronice),
egalizatoare audio, comenzi electronice
pentru maşini/echipamente, huse şi filme
de protecţie pentru telefoane smart,
tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru
telefoane, căşti audio-video pentru realitate
virtuală, căşti audio, kit-uri hands-
free pentru telefoane, table interactive,
mixere audio, console audio mixer, chei
electronice (pentru telecomandă), pixuri
şi agende electronice, partituri electronice
(descărcabile), publicaţii electronice
descărcabile, compase pentru măsurat,
alarme acustice, dispozitive de memorie
de calculator, flash drive USB, dispozitive
periferice pentru calculatoare, brăţări
magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart,
lumini intermitente si de semnalizare
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(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule
fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice),
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmiţătoare de telecomunicaţii.
16.  Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de
instrucţiuni, manuale de utilizare şi
calendare, agende, partituri muzicale,
albume, port-bilete, papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ,
instrumente pentru desenat, cărţi poştale
din carton şi hârtie, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse,
genţi de ambalare din hârtie sau material
plastic, suporturi din hârtie sau carton,
fanioane, steaguri, bannere, ghirlande din
hârtie, materiale plastice pentru ambalaje,
feţe de masă, naproane, servete, serveţele
de masă din hârtie, postere, abţibilduri,
adezivi, autocolante, etichete din hârtie
sau carton (papetărie), materiale pentru
imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
şi în special: marketing, cercetarea pieţei,
studii de piaţă, analiză de piaţă, consultanţă
în conducerea şi organizarea afacerilor,
intermedieri de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte pentru terţi
pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închiriererea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi

orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume, publicitate, relaţii publice
şi marketing, comenzi telefonice pentru
teleshopping, telemarketing, publicare de
materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-
video, intermediere de filme publicitare
şi orice fel de producţii audio-video
publicitare, scrierea şi publicarea textelor
publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu
scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse
în mediile de comunicare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu
scop publicitar, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale sau
de publicitate, distribuire de cataloage
şi prospecte publicitare, gestionare de
fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru
oferte de cumpărături pe internet sau
teleshopping, vânzări prin licitaţie, inclusiv
prin internet, agenţii de publicitate,
concepţie şi realizarea de prezentări şi
de alte oferte informaţionale cu scopuri
publicitare şi comerciale şi pe internet, în
alte reţele de date, în servicii online, precum
şi prin tehnici multimedia, organizare
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şi realizare de prezentări multimedia în
scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii
de publicitate, publicitate pe o reţea
de comunicare online electronică,
dezvoltare şi creare de concepte
publicitare, dezvoltare, concepţie şi creare
de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere,
inregistrare/fixare şi publicare de texte
publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare de date în reţele de date
computerizate,
strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, înregistrarea comunicărilor
şi informaţiilor scrise, actualizarea şi
întreţinerea informaţiilor în registre (lucrări
de birou), compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe
de radiodifuziune, televiziune, videotext,
teletext, difuzare sau
retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet,
cablu, satelit, reţele computerizate, reţele
de fibră optică şi orice alt tip de medii de
transmisie, inclusiv wireless, difuzare de
programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, colectarea şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă), colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor

agenţiilor de presă, transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, reţele
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
orice alt tip de medii de transmisie, inclusiv
streaming de date, transmisia asistată de
computer
a mesajelor şi imaginilor, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze
de date, inclusiv pe internet, şi prin
internet şi în special prin sisteme de
calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet,
în special în domeniul radiodifuziunii,
televiziunii pe internet, furnizarea de
chatroom pe internet şi de forumuri de
discuţii online, punerea la dispoziţie a unui
portal online pentru difuzare, servicii de
transmisii media audiovizuale la cerere:
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
intermediul platformelor şi portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale sau globale,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces
la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, mesaje electronice.
41.  Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
de amuzament, divertisment radio, pe
internet sau televizat, informaţii despre
distracţii şi orice posibilităţi de recreere,
producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publicitar),
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producţie de filme, altele decât filmele
publicitare, producţie de benzi, casete
audio/video, editare audio-video, servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune/radio, închiriere de instrumente
muzicale, închiriere de aparatură de
iluminat pentru studiouri de televiziune,
producţia de muzică, productia de
spectacole, concerte, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi
culturale, realizarea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri,
inclusiv de film, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferinţe,
colocvii, organizare şi coordonare de
concursuri sau de orice fel de
competiţii, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentaţii teatrale, organizare
de spectacole, servicii de impresari,
prezentări şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacţionala a apariţiilor
pe internet (redactare), înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare şi editare
de software şi de jocuri de calculator,
închiriere de software pentru calculator,

întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare de pagini principale de web,
găzduirea de site-uri web, închiriere
de programe video şi de imagine
(software), creare, redactare, dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decât conversia fizică), crearea de
baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video (servicii
juridice), acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii legale),
monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală, gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de
difuzare în televiziune şi radio, în
special de drepturi pentru transmisia de
evenimente la televizor/radio, incluzând
evenimente sportive, prin acordare de
licenţă (servicii juridice), intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi
asupra/pentru reportaje de presă, radio,
televiziune şi film, inclusiv pentru utilizarea
pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
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drepturi asupra reportajelor de ziar şi de
revistă, inclusiv pentru publicatii on-line,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi orice fel de
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere
derivate şi orice alte drepturi legale de
utilizare asupra programelor radio şi/sau de
televiziune şi asupra oricăror alte producţii
de sunet şi/sau de imagine, prin acordare
de licenţă/cesiune sau orice altă formă
de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale
de realizare a acestora, în special titluri,
sigle, concepere de spectacole, idei de
jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi valorificare de
drepturi asupra programelor de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile şi/
sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04896
(151) 26/07/2017
(732) SC RHEA SECURITY SRL, STR.

MANGALIA NR. 24, AP. 5, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(540)

RHEA RS SECURITY
(531) Clasificare Viena: 26.05.18;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.22

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04897
(151) 26/07/2017
(732) LORA COSMETIC SRL, STR.

WALTER MĂRĂCINEANU 103,
SC. C, AP. 2, ET.4, JUDEŢUL
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)
BASE ONE

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04898
(151) 26/07/2017
(732) SC A&A ANILA SECURITY SRL

, CALEA TIMIŞOAREI NR. 220
W, CAM. 2, JUD. MEHEDINŢI ,
DROBETA TURNU SEVERIN,
ROMANIA

(540)

A&A ANILA SECURITY
(531) Clasificare Viena: 01.01.03;

24.17.25; 26.01.06; 26.01.18;
27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04899
(151) 26/07/2017
(732) ELENA-ANDREEA IORDĂNOIU,

STR. NEPTUN NR. 5A, AP. 4,
JUD. BRAŞOV, SAT SÎNPETRU,
COM. SÎNPETRU, ROMANIA

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

(540)

7 GREEN DAYS
(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena: 02.09.15;
05.01.14; 05.11.02; 09.01.10;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04900
(151) 26/07/2017
(732) SC NOVA PAN SRL, STR.

POIENELOR NR. 2A, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500419,
ROMANIA

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

(540)

NOVA PAN
(591) Culori revendicate:galben, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 05.07.02;
15.07.01; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04901
(151) 26/07/2017
(732) SC NOVA PAN SRL, STR.

POIENELOR NR. 2A, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500419,
ROMANIA

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

(540)

ARTA ALBA Gazetă
de informare pentru
panificaţie, patiserie,

cofetărie şi ciocolaterie
(591) Culori revendicate:alb, roşu

(531) Clasificare Viena: 01.01.25;
11.01.22; 05.07.02; 27.05.04;
27.05.01; 29.01.12

(511) Produse si/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 învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (Solicităm protecţia pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/07/2017

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04902
(151) 26/07/2017
(732) SC NOVA PAN SRL, STR.

POIENELOR NR. 2A, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500419,
ROMANIA

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

(540)

CLIPBAND NOVA PAN
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 26.02.01;
26.02.07; 26.11.13; 27.03.15;
27.05.01; 29.01.12

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

6. Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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 (Solicităm protecţia pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică neprelucrată sau semiprelucrată şi
înlocuitori pentru toate aceste materiale,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante,
ţevi flexibile nemetalice (Solicităm protecţia
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04903
(151) 26/07/2017
(732) ROMVAC COMPANY SA,

ŞOS. CENTURII NR. 7,
JUDEŢUL ILFOV, COD 077190,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
ROMIMUNOACTIV

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04904
(151) 26/07/2017
(732) ROMVAC COMPANY SA,

ŞOS. CENTURII NR. 7,
JUDEŢUL ILFOV, COD 077190,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
ROMBIOSIL
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice şi veterinare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04905
(151) 26/07/2017
(732) Ștefan-Vlad Munteanu, STR.

CRIȘANEI, NR. 5., CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Arca Sonoră
(531) Clasificare Viena: 24.15.07;

26.11.11; 26.11.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
managementul afacerilor pentru artişti,
organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate în aer liber,
producţia de clipuri publicitare, pregătirea
secţiunilor publicitare, publicarea textelor
publicitare, scrierea textelor publicitare,
actualizarea materialului publicitar,
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, intermedieri
de promoţii de vânzare, distribuirea
eşantioanelor, aranjarea vitrinelor, căutare
sponsorizare, servicii de telemarketing,
răspândirea materialelor publicitare.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04906
(151) 26/07/2017
(732) ALBERT ATTILA BLAGA , STR.

AVRAM IANCU NR. 47, AP. 13,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
ROMANIA

(540)

U smart bucură-
te de technologie

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

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

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

35. Gestionarea afacerilor comerciale,
servicii de import-export, lucrări de birou,
publicitate, comerţ on-line cu: ceasuri,
pendule, dispozitive siguranţă.
38. Telecomunicaţii, activităţi de
transmitere pe internet, transmitere oferte
on-line pentru diverse produse.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04907
(151) 26/07/2017
(732) BOGDAN-IOAN VAIDA , STR.

AMFOREI NR. 1, ET. 7, AP.
31, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA
CĂLIN IEPURE, STR. ARMONIEI
NR. 23A, ET. 5, AP. 36, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA
RĂZVAN-OLIMPIU CURCUBĂTĂ,
STR. PLATANILOR NR. 1A, AP.
16, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(540)

SELL ification.org
(531) Clasificare Viena: 24.17.18;

26.04.09; 26.04.16; 27.05.01

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04908
(151) 26/07/2017
(732) ECHO ROM PROIECT SRL, STR.

POP DE BĂSEŞTI NR. 33A, AP. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ECHO ROM PROIECT

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

7. Maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducere, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrare, 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
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04909
(151) 26/07/2017
(732) SC BORGO MARGHERITA SRL,

CALEA VITAN NR. 170, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BORGO MARGHERITA
La vera pizza napoletana

- pizzeria e ristorante
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.11; 02.01.23; 27.05.01;
29.01.12

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04910
(151) 26/07/2017
(732) MIRCEA-NICODIM CÎMPEAN-

POPESCU, STR. VICTOR
EFTIMIU NR. 9, SC. A, ET. 5, AP.
69, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

my Smarty ROMÂNIA
Platforma SaaS (Software

as a Service) pentru
marketing şi interacţiune cu
clienţii prin canale multiple

(591) Culori revendicate:negru, verde

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
26.02.07; 26.07.05; 27.03.15;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04911
(151) 26/07/2017
(732) SC PRINTMAN SRL, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 174, BL. 229, SC.
A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DigitalJet printing made easy
(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilielor), material didactic
sau pentru învăţămant (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clisee.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04912
(151) 26/07/2017
(732) SC PRINTMAN SRL, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 174, BL. 229, SC.
A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DIGITALJET

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante)
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pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învătământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04913
(151) 26/07/2017
(732) SALES CONCEPT,

STR.COMBINATULUI, NR.5, BL.
H, SC.4, ET.3, AP.109, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
MagNLS

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

3. Produse cosmetice, cosmetice, unghii
false, întăritor pentru unghii, lac de
unghii, ojă de unghii, gel pentru unghii,
sclipici pentru unghii, cremă pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, pile
abrazive pentru unghii, primer pentru
unghii ( cosmetice), întăritor pentru
unghii ( cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), bază pentru unghii
(cosmetice), lipici pentru întărirea unghiilor,
hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, loţiuni pentru
întărirea unghiilor, produse pentru întărirea
unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
unghii false de uz cosmetic, lac de
bază pentru unghii, materiale de acoperire
pentru unghii, unghii false din metale
preţioase, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice

pentru uscarea unghiilor, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, strat superior pentru
lac de unghii, dizolvanţi pentru lac de unghii
( produse cosmetice), hârtie de tip şmirghel
pentru unghii, produse de îndepărtarea a
lacului de unghii, adezivi pentru gene, păr
şi unghii false, preparate pentru pedichiură,
cosmetice pentru unghii.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, consiliere cu privire la produse
de consun în legătură cu cosmeticele,
servicii de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi înfrumuţesare,
servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
publicitate online, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informaţii pe internet, publicitate si reclamă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04914
(151) 26/07/2017
(732) SECURITY PET SRL, BD. CAMIL

RESSU NR. 38, BL. A11, ET. 4,
AP. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031755, ROMANIA

(540)

SECURITY PET SRL
(591) Culori revendicate:gri, negru
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04915
(151) 26/07/2017
(732) ANTENA TV GROUP S.A.,

BD. FICUSULUI NR. 44 A,
ET. 4 A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
NUNTĂ CU SCÂNTEI

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu/
sau fără caracter de periodice), articole de
birou, materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, baze de date, organizare
de târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare.
38.  Telecomunicaţii, difuzarea de
programe radio şi/sau tv (programe şi
generice radio şi/sau tv), consultanţă
in domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuţii în spaţiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, filmare,
organizarea de tâguri şi expoziţii în scop
educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor
de calculator, crearea, întreţinerea şi
găzduirea de pagini şi site-uri web,

furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04916
(151) 26/07/2017
(732) ANTENA TV GROUP S.A.,

BD. FICUSULUI NR. 44 A,
ET. 4 A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
AntenaPlay - Ready to play!

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de
birou, materiale publicitare.
35.  Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, baze de date, organizare
de târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de
programe radio şi/sau tv (programe şi
generice radio şi/sau tv), consultanţă
în domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuţii in spaţiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41.  Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, filmare,
organizarea de tâguri şi expoziţii în scop
educativ.
42.  Crearea şi dezvoltarea programelor
de calculator, crearea, întreţinerea şi
găzduirea de pagini şi site-uri web,
furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04917
(151) 26/07/2017
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

BD. FICUSULUI NR. 44 A,
ET. 4 A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
COOL SUMMER NIGHTS

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

16. Hârtie de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de
birou, materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, baze de date, organizare
de târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de
programe radio şi/sau tv (programe şi
generice radio şi/sau tv), consultanţă
în domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuţii în spaţiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, filmare,
organizarea de tâguri şi expoziţii în scop
educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor
de calculator, crearea, întreţinerea şi
găzduirea de pagini şi site-uri web,
furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04918
(151) 26/07/2017
(732) SC IMA CONCEPT SRL, ALEEA

CARPAŢI NR. 35, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540318, ROMANIA

(540)

Keman
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.10; 29.01.04

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

11. Aparate de dedurizarea apei.
40. Tratarea apei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04919
(151) 26/07/2017
(732) JOINT VENTURE, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU, NR. 20,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.,
REȘIȚA, 320067, ROMANIA

(540)

joint venture LOGISTICS
(591) Culori revendicate:vișiniu, negru

(531) Clasificare Viena: 26.13.25;
27.05.01; 29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport de autovehicule, transport
de containere, transport de cărți, transport
de marfă, transport de vehicule, transport
de mărfuri, transport cu autocisterne,
transport de mobilă, transportare de
mărfuri, transport terestru de marfă,
transport terestru de mărfuri, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport cu
mașina, servicii de transport de mărfuri,
servicii de transport de încărcături, servicii
de transport de marfă, transport de
mărfuri în vrac, transport de materiale
de construcție, servicii de transport cu
automobile, transport cu vehicule grele
de marfă, servicii de transport rutier de
mărfuri, servicii de transport și expediție de
mărfuri, servicii de manevrare și transport
de mărfuri, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04920
(151) 26/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

ARTRO SWISS
EFERVESCENT

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, roșu, verde

(531) Clasificare Viena: 24.15.02;
24.15.13; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.13

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04921
(151) 26/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

ARTRO SWISS
EFERVESCENT
plus calciu 1000

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, rosu, mov

(531) Clasificare Viena: 24.15.02;
24.15.13; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.12; 27.07.11; 29.01.13

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04922
(151) 26/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)

ARTRO SWISS Tab
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis, roșu, portocaliu

(531) Clasificare Viena: 24.15.02;
24.15.13; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.13

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
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produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04923
(151) 26/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI, NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 6 1/2-8, CAMERA 17A
ȘI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5., BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)

ARTRO drink Complex
Colagen FORTE

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

(531) Clasificare Viena: 24.15.02;
24.15.13; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.13

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,

plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04924
(151) 26/07/2017
(732) Euroexpo Fairs SRL, BDUL

EXPOZIȚIEI, NR.7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA , STR.
GEORGE CĂLINESCU NR.52A,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

PrintTex conference The
future of textile printing

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.19; 29.01.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
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41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04925
(151) 26/07/2017
(732) Marian Dragoș Pasculescu,

STR. AUREL BAESU, NR. 36,
SECTOR 1., BUCUREȘTI,
013395, ROMANIA

(540)
H.A.I. Human

Addict Innovation
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporturi de
înregistrare,magnetică, discuri acustice,
software de calculator(programe).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04926
(151) 26/07/2017
(732) Euroexpo Fairs SRL, BDUL

EXPOZIȚIEI, NR.7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA , STR.
GEORGE CĂLINESCU NR.52A,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

EXPO SHOP
(531) Clasificare Viena: 25.07.20;

27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04927
(151) 26/07/2017
(732) Prime Time Resort S.R.L., STR.

CIREŞILOR NR. 2, CAMERA
2, ET. 1, AP. 2, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BH, ROMANIA

(540)

CASTELNOR
(531) Clasificare Viena: 01.03.01;

01.13.15; 06.01.04; 26.01.16;
27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, organizare de evenimente.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04928
(151) 26/07/2017
(732) Prime Time Resort S.R.L., STR.

CIREŞILOR, NR. 2, CAMERA.
2 ET. 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BH, ROMANIA

(540)
PASSPORT TO COMFORT

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04929
(151) 26/07/2017
(732) STYLISHED THE MAGAZINE

SRL, STR. CALEA MARTIRILOR
51, NR. 27, TIMIŞOARA, RO.TI,
ROMANIA

(540)
Bookleta

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

16. Coperţi de carte, hârtie şi carton,
produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie
şi articole de birou, cu excepţia mobilei,
adezivi ( materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen şi pentru artişti, pensule, material
didactic şi de instruire, foi, folii şi pungi
din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, caractere şi clişee tipografice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


