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Cereri Mărci publicate în 04/05/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02721 27/04/2017 SC DIANA SRL La masă, în familie

2 M 2017 02722 27/04/2017 SC DIANA SRL Experimentează gusturi rafinate!

3 M 2017 02723 27/04/2017 SC DIANA SRL DIANA gourmet

4 M 2017 02724 27/04/2017 SC DIANA SRL DIANA SUPERMARKET
ROMÂNIA RÂMNICU VÂLCEA

5 M 2017 02775 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA C.S.M. SUCEAVA

6 M 2017 02776 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA CLUB NORD
DOROHOI

7 M 2017 02777 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA F.C. DARABANI

8 M 2017 02778 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA F.C. VIITORUL
BOTOSANI

9 M 2017 02779 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA C.S.M. BOTOSANI

10 M 2017 02780 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA SPORTIVA
"CRISTALUL DOROHOI"

11 M 2017 02781 27/04/2017 MIHALACHI VICTOR ASOCIATIA F.C. VIITORUL
SAVENI

12 M 2017 02784 26/04/2017 SC HG MEDICAL GL SRL HG MEDICAL

13 M 2017 02794 27/04/2017 SC NAVROM RIVER SRL NAVROM River

14 M 2017 02795 27/04/2017 SC KAIAMO KONCEPT SRL KAIAMO

15 M 2017 02796 27/04/2017 DIAMOND QUEST LIMITED John white

16 M 2017 02797 27/04/2017 DIAMOND QUEST LIMITED SAAT

17 M 2017 02800 27/04/2017 SC TECSA BUSINESS SRL DULCE SI CROCANT

18 m 2017 02801 27/04/2017 SC ALMA ARTEX SRL A&A RECORDS

19 M 2017 02802 27/04/2017 SC ENIGMA TRADING 2000 SRL SPOTEX

20 M 2017 02803 27/04/2017 MIHAI FLORIAN ARTISTIC BAND

21 M 2017 02804 27/04/2017 SC VERMICULT SRL VERMICOMPOST

22 M 2017 02805 27/04/2017 OVIDIU TOMOIAGA TERMOEXPRESS

23 M 2017 02806 27/04/2017 SC KRASSCOM TRADING SRL KRASSUS

24 M 2017 02807 27/04/2017 SORBAN CARMEN Carmen Fit

25 M 2017 02808 27/04/2017 KRACK STREET WEAR SRL K KRACK

26 M 2017 02809 27/04/2017 MOONBASE SRL GRACEFUL EFFORTS
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27 M 2017 02810 27/04/2017 SC PHARMA NET SOLUTIONS
SRL

ZATTARA

28 M 2017 02811 27/04/2017 NEŞE PLASTIK DAN.VE TIC.A.Ş. Fantastik Neşe

29 M 2017 02812 27/04/2017 NEŞE PLASTIK DAN.VE TIC.A.Ş. Aquamat Neşe

30 M 2017 02813 27/04/2017 SC COFETĂRIA ANDALUSIA
SRL

CAKE STUDIO FLOVOUR AND
COLOR FOR EVENTS

31 M 2017 02814 27/04/2017 SC URBAN BREWERY SRL BERE TREI STEJARI

32 M 2017 02815 27/04/2017 SC ART WOOD COMPANY SRL ART WOOD Company

33 M 2017 02816 27/04/2017 SC ARLES SRL SPOT

34 M 2017 02817 27/04/2017 MaxJoy EuroTrade Concept SRL COFFEE 2 GO

35 M 2017 02818 27/04/2017 SC DESY WEB DEVELOPMENT
SRL

DESY SOLUTII WEB
PERFORMANTE

36 M 2017 02819 27/04/2017 MINISTERUL CERCETARII SI
INOVARII

CONCEPUT ÎN ROMÂNIA
Ministerul Cercetării şi Inovării

37 M 2017 02820 27/04/2017 CURATENIE BEC S.R.L. CURATENIE BEC

38 M 2017 02821 27/04/2017 STEFAN FLORIN BRANZĂ REZIDENTIAL FUNDENI

39 M 2017 02822 27/04/2017 SANDU DĂNUŢ FETEASCA ROZĂ

40 M 2017 02823 27/04/2017 SANDU DĂNUŢ IAURT ARDELENESC

41 M 2017 02824 27/04/2017 SANDU DĂNUŢ SEC ROMÂNESC

42 M 2017 02825 27/04/2017 SC QUARTZ MATRIX SRL IoT Conect

43 M 2017 02826 27/04/2017 SC QUARTZ MATRIX SRL conectApps

44 M 2017 02827 27/04/2017 SC QUARTZ MATRIX SRL onSTOC

45 M 2017 02828 27/04/2017 SC INTELDILIGENCE SRL ID INTELDILIGENCE

46 M 2017 02829 27/04/2017 SC VITALL SRL FERMELE CREVEDIA
REINVENTAT. SUPERIOR.
APARTE din 1959

47 M 2017 02830 27/04/2017 SC VITALL SRL De Crevedia

48 M 2017 02831 27/04/2017 INTREPRINDEREA MIXTA EFES
VITANTA MOLDOVA BREWERY
SA

BERE CHIŞINĂU
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(210) M 2017 02721
(151) 27/04/2017
(732) SC DIANA SRL, Calea lui Traian

nr. 227, 240636 RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA

(540)

La masă, în familie
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02722
(151) 27/04/2017
(732) SC DIANA SRL, Str. Calea lui

Traian nr. 227, jud. Vâlcea, 240636
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA

(540)

Experimentează
gusturi rafinate!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02723
(151) 27/04/2017
(732) SC DIANA SRL, Str. Calea lui

Traian nr. 227, jud. Vâlcea, 240636
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA

(540)

DIANA gourmet
(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.03.15; 11.01.03

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

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

(210) M 2017 02724
(151) 27/04/2017
(732) SC DIANA SRL, Str. Calea lui

Traian nr. 227, jud. Vâlcea, 240636
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA

(540)

DIANA SUPERMARKET
ROMÂNIA RÂMNICU VÂLCEA

(591) Culori revendicate:grena (pantone
484C), verde (pantone 348C)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.01.18; 03.04.07;
03.04.13; 25.01.19

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02775
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

ION PILLAT NR. 18, 710326
BOTOSANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA C.S.M. SUCEAVA

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

41 Activităţi sportive, activităţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02776
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

PILLAT ION NR. 18, 710326
BOTOŞANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA CLUB
NORD DOROHOI

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

41 Activităţi sportive, activitaţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02777
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

PILLAT ION NR. 18, 710326
BOTOŞANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA F.C. DARABANI
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

41 Activităţi sportive, activitaţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02778
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

PILLAT ION NR. 18, 710326
BOTOŞANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA F.C.

VIITORUL BOTOSANI
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive, activitaţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02779
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

PILLAT ION NR. 18, 710326
BOTOŞANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA C.S.M. BOTOSANI
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive, activitaţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02780
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

PILLAT ION NR. 18, 710326
BOTOŞANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA SPORTIVA

"CRISTALUL DOROHOI"
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive, activitaţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02781
(151) 27/04/2017
(732) MIHALACHI VICTOR, STR.

PILLAT ION NR. 18, 710326
BOTOŞANI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA F.C.

VIITORUL SAVENI
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive, activitaţi ale bazelor
sportive, activităţi ale cluburilor sportive,
activităţi ale cluburilor de fitness

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02784
(151) 26/04/2017
(732) SC HG MEDICAL GL SRL, Str.

Saturn nr. 2, Camera 2, bl. B1, sc.
5, et. 2, GALAŢI ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , Str.
Lucreţiu Pătrăşcanu 2, nr. 2, sc.
B, ap. 2, Jud. Bacău, BACĂU
ROMANIA

(540)

HG MEDICAL
(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.03.02;
29.01.12; 02.09.01

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

44 Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02794
(151) 27/04/2017
(732) SC NAVROM RIVER SRL, Str.

Portului nr.23, et.2, camerele 1-6,
jud. Galaţi, GALAŢI ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NAVROM River

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
27.05.01; 27.05.12

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

43 Servicii de alimentaţie publică,
restaurant, servicii oferite de bar, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02795
(151) 27/04/2017
(732) SC KAIAMO KONCEPT SRL,

Str. Chefalului nr. 6, parter, ap. 1,
sector 2, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

KAIAMO
(531) Clasificare Viena: 04.05.21;

27.05.01

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile
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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
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou
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
43 Restaurante şi cazare temporară

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02796
(151) 27/04/2017
(732) DIAMOND QUEST LIMITED,

OMC Chambers, P. O. Box
3152, Road Town, TORTOLA
INSULELE_VIRGINE_(BRITANICE)

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , Str. Răspântiilor nr. 37,
et.1, ap.2, sector 2, 020547
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

John white

(531) Clasificare Viena: 03.01.02;
03.01.23; 03.01.24; 24.01.13;
26.04.18; 27.05.01

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

34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
ţigări, tabachere pentru ţigări, filtre pentru
ţigări, portţigarete pentru ţigarete, foiţe
pentru ţigarete, capete pentru ţigarete,
muştiucuri pentru ţigări, muştiucuri pentru
ţigarete, muştiucuri de pipă, tutun, pipe
de tutun, ţigări de foi, trabucuri, scrumiere
pentru fumători, brichete pentru fumători

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02797
(151) 27/04/2017
(732) DIAMOND QUEST LIMITED,

OMC Chambers, P. O. Box
3152, Road Town, TORTOLA
INSULELE_VIRGINE_(BRITANICE)

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , Str. Răspântiilor nr. 37,
et.1, ap.2, sector 2, 020547
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SAAT
(531) Clasificare Viena: 05.05.20;

26.03.05; 26.03.16; 27.05.01;
27.05.11
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
ţigări, tabachere pentru ţigări, filtre pentru
ţigări, portţigarete pentru ţigarete, foiţe
pentru ţigarete, capete pentru ţigarete,
muştiucuri pentru ţigări, muştiucuri pentru
ţigarete, muştiucuri de pipă, tutun, pipe
de tutun, ţigări de foi, trabucuri, scrumiere
pentru fumători, brichete pentru fumători

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02800
(151) 27/04/2017
(732) SC TECSA BUSINESS SRL , B-

dul Decebal nr. 14, bl. S6, sc. 4,
et. 1, ap. 69, sector 3, 030967
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
DULCE SI CROCANT

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) m 2017 02801
(151) 27/04/2017
(732) SC ALMA ARTEX SRL, Str.

Sergent Gheorghe Vârtej nr. 6,
sector 3, 745264 BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
, STR.11 IUNIE, NR.51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECT. 4, BUCURESTI, * *
ROMANIA

(540)

A&A RECORDS
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 26.01.05;
26.13.25; 29.01.13

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

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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02802
(151) 27/04/2017
(732) SC ENIGMA TRADING 2000

SRL, VOLUNTARI, STR. MATEI
BASARAB, NR. 18, PARTER,
CAMERA 1, JUD ILFOV, COD
POSTAL 077190, * * ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
SPOTEX

(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,
îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi
pentru industrie, răşini articificale în stare
brută, materiale plastice în stare brută
(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/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02803
(151) 27/04/2017
(732) MIHAI FLORIAN, Str. Valea

Buzăului nr. 16, bl. G24 Bis, sc.
2, ap. 27, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

ARTISTIC BAND
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 24.17.11;
26.04.16; 29.01.13

(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 02804
(151) 27/04/2017
(732) SC VERMICULT SRL , Comuna

Greceşti, str. Principală Grecesti
nr. 51A, Judeţul Dolj, SAT
GRECEŞTI ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4, * BUCUREŞTI
null

(540)
VERMICOMPOST

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

1 Produse chimice pentru industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultura
şi silvicultură, răşini artificiale în sta
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi
pentru industrie (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de 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 02805
(151) 27/04/2017
(732) OVIDIU TOMOIAGA , Str. Zorilor

nr. 38, ap. 3, Judeţul Cluj , CLUJ-
NAPOCA ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4, * BUCUREŞTI
null

(540)

TERMOEXPRESS
(591) Culori revendicate:albastru,

galben-verzui

(531) Clasificare Viena: 01.05.01;
07.03.02; 27.05.01; 29.01.13

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

6 Ferestre şi uşi metalice, ferestre din
aluminiu, produse de lăcătuşerie şi
feronerie, role de ferestre, uşi, porţi şi
ferestre cu rame metalice, uşi metalice
batante şi culisante, sisteme complete de
feronerie, sisteme complete de tâmplărie din
aluminiu.
19 Ferestre si uşi nemetalice, ferestre
din PVC, geamuri pentru ferestre profiluri
pentru ferestre sisterme complete de uşi
şi ferestre şi anume: uşi, porţi, ferestre şi
cadre nemetalice pentru ferestre construcţii
din sticlă ferestre batante, nemetalice
plase nemetalice contra insectelor jaluzele
nemetalice uşi nemetalice de garaj uşi din
lemn.
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20 Mânere nemetalice pentru ferestre
jaluzele pentru ferestre (de interior) jaluzele
din lemn.
35 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
pentru ferestre şi uşi metalice, PVC,
lemn, permiţând clienţilor să le vadă si
să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web servicii
de publicitate, marketing şi promovare,
realizarea de reclame, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate online, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale informaţii
comerciale agenţii de import -export.
37 Construcţii în domeniul sistemelor
complete (usi şi ferestre) din metal,
PVC, aluminiu, lemn şi geam termopan
termoizolare de ferestre (construcţii)
reparaţii de ferestre servicii de instalare,
montare si garanţie pentru ferestre şi uşi.
39 Transport intern si internaţional.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02806
(151) 27/04/2017
(732) SC KRASSCOM TRADING SRL

, Str. Biruinţei nr. 6, bl. D18, sc.
B, et. 3, ap. 35, Judeţul Neamţ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4, * BUCUREŞTI
null

(540)

KRASSUS
(591) Culori revendicate:negru, gri, auriu

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
27.05.01; 29.01.13

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale
preţioase,bijuterii, pietre preţioase, ceasuri
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize umbrele şi bastoane
bice şi articole de şelărie (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).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02807
(151) 27/04/2017
(732) SORBAN CARMEN , Str.

Meseriaşilor nr. 1, Judeţul Braşov ,
BRAŞOV ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou
2, Jud. Braşov, BRAŞOV null

(540)
Carmen Fit

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

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).

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (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 02808
(151) 27/04/2017
(732) KRACK STREET WEAR SRL ,

Bdul. Basarabia nr. 256 C, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

K KRACK
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.21; 27.05.24

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02809
(151) 27/04/2017
(732) MOONBASE SRL, Str. Ion

Brezoianu nr. 47-49, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

GRACEFUL EFFORTS
(531) Clasificare Viena: 04.03.09;

27.05.01

(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 cercectare industrială, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02810
(151) 27/04/2017
(732) SC PHARMA NET SOLUTIONS

SRL, Intrarea Trompetului nr. 1,
sector 5, 052279 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
ZATTARA

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,

lustruire, degresare si şlefuire, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02811
(151) 27/04/2017
(732) NEŞE PLASTIK DAN.VE

TIC.A.Ş., Tosb Otomativ Yan
Sanayi Ihtisas Org.San.Bol. 5. Cad
No: 3 41420 Cayirova, KOCAELI
TURCIA

(740) SC CABINET ND GAVRIL SRL,
Str. Ştefan Negulescu Nr. 6 A,
Sector 1, 011653 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
Fantastik Neşe

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile, ţesături
adezive aplicate folosind căldura, ţesături
impenetrabile la gaze ale baloanelor
aeronautice, ţesături din stambă imprimate,
ţesături pentru şnururi, ţesături pentru uz
textil, ţesături din bumbac, material textil,
material textil care imită pielea animalelor,
materiale textile pentru umpluturi, bannere
din material textil, materiale textile pentru
baie (prosoape), exceptând îmbrăcămintea,
cuverturi, pături, lenjerii de pat, huse pentru
pat, postav pentru mese de biliard, ţesături
pentru site, vatir, brocart, fetru, flanel, finet,
pânză, pânză moltonată, pânză cauciucată,
alta decât pentru papetărie, pânză de iută,
stambă, tifon, crep (material textil), crepon,
moleschin, damasc, jerseu, tul, catifea, tafta,
mătase, marabu, pânze pentru tapiţerie
sau broderie, suporturi de pahare (garnituri
pentru masă), huse din material textil,
huse pentru mobilă, draperii din material
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textil sau plastic, suporturi de draperii din
materiale textile, perdele, perdele de duş
din material plastic sau textil, plase de
ţânţari, stofă pentru covoare, material elastic
ţesut, prosoape din material textil, batiste
din material textil, naproane, nu din hârtie,
muşama folosită ca faţă de masă, feţe de
masă, produse de filtrare din material textil,
drapele, fanioane, căptuşeli textile, tapiserie
din material textil, ţesături puse pe pereţi,
etichete din material textil pentru ţesături.
27 Covoare, covoare de maşină covoare
de baie covoare anti-alunecare covoare
din pânză ţesută pentru pârtiile de schi
substrate de covoare carpete pentru
rugăciune din material textil preşuri rogojini
linoleum învelitori pentru pardoseală tapet,
cu excepţia celui din material textil saltele
de gimnastică decoraţii de perete, nu din
materiale textile gazon artificial tapet.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor consultanţă profesională în afaceri
servicii de marketing servicii de promovare
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasele
24 şi 27 prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele de vânzare
cunoscute, inclusiv online realizarea de
reclame anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială activităţi
de import-export cu produse de tipul celor
sus menţionate organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi/sau de
publicitate pentru produsele cuprinse în
clasele 24 şi 27.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02812
(151) 27/04/2017
(732) NEŞE PLASTIK DAN.VE

TIC.A.Ş., Tosb Otomativ Yan
Sanayi Ihtisas Org.San.Bol. 5. Cad
No: 3 41420 Cayirova, KOCAELI
TURCIA

(740) CABINET ND GAVRIL SRL, Str.
Ştefan Negulescu Nr. 6 A, Sector
1, 011653 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Aquamat Neşe

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile, ţesături
adezive aplicate folosind căldura, ţesături
impenetrabile la gaze ale baloanelor
aeronautice, ţesături din stambă imprimate,
ţesături pentru şnururi, ţesături pentru uz
textil, ţesături din bumbac, material textil,
material textil care imită pielea animalelor,
materiale textile pentru umpluturi, bannere
din material textil, materiale textile pentru
baie (prosoape), exceptând îmbrăcămintea,
cuverturi, pături, lenjerii de pat, huse pentru
pat, postav pentru mese de biliard, ţesături
pentru site, vatir, brocart, fetru, flanel, finet,
pânză, pânză moltonată, pânză cauciucată,
alta decât pentru papetărie, pânză de iută,
stambă, tifon, crep (material textil), crepon,
moleschin, damasc, jerseu, tul, catifea, tafta,
mătase, marabu, pânze pentru tapiţerie
sau broderie, suporturi de pahare (garnituri
pentru masă), huse din material textil,
huse pentru mobilă, draperii din material
textil sau plastic, suporturi de draperii din
materiale textile, perdele, perdele de duş
din material plastic sau textil, plase de
ţânţari, stofă pentru covoare, material elastic
ţesut, prosoape din material textil, batiste
din material textil, naproane, nu din hârtie,
muşama folosită ca faţă de masă, feţe de
masă, produse de filtrare din material textil,
drapele, fanioane, căptuşeli textile, tapiserie
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din material textil, ţesături puse pe pereţi,
etichete din material textil pentru ţesături.
27 Covoare, covoare de maşina covoare
de baie covoare anti-alunecare covoare
din pânză ţesută pentru pârtiile de schi
substrate de covoare carpete pentru
rugăciune din material textil preşuri rogojini
linoleum învelitori pentru pardoseală tapet,
cu excepţia celui din material textil saltele
de gimnastică decoraţii de perete, nu din
materiale textile gazon artificial tapet.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor consultanţă profesională în afaceri
servicii de marketing servicii de promovare
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasele
24 şi 27 prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele de vânzare
cunoscute, inclusiv online realizarea de
reclame anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială activităţi
de import-export cu produse de tipul celor
sus menţionate organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi/sau de
publicitate pentru produsele cuprinse în
clasele 24 şi 27.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02813
(151) 27/04/2017
(732) SC COFETĂRIA ANDALUSIA

SRL, Str. Samuil Şagovici nr.
1, judeţul Timiş, TIMIŞOARA
ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIŢĂ
OFFICE S.R.L., BDUL TAKE
IONESCU NR.24-28, SC.B, AP.2,
TIMIŞOARA null

(540)

CAKE STUDIO FLOVOUR
AND COLOR FOR EVENTS

(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez.tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produsede patiserie şi
cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35 Gestiunea afacerilor comerciale,
publicitate şi reclamă, vânzarea prin internet
comerţ electronic cu produse din clasa 30

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02814
(151) 27/04/2017
(732) SC URBAN BREWERY SRL,

Str. Frigoriferului nr.6, jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA

(740) GREAVU DOINA MARIANA, Str.
C. Noica bl. 2, ap. 21, 550169
SIBIU ROMANIA

(540)
BERE TREI STEJARI

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

32 Bere, bere fabricată prin reţele
tradiţionale, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate on-line, prospecte, broşuri,
pliante cu produsele fabricare de societate,
utilizarea oricăror forme de prezentare
şi vânzare către publicul cumpărător,
marketing administrarea afaceri comerciale,
licenţiere, francizare, consultanţă, asistenţă
tehnică de specialitate în domeniul fabricării
berii participarea la târguri, expoziţii
naţionale şi internaţionale cu produsele
firmei (publicitate).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02815
(151) 27/04/2017
(732) SC ART WOOD COMPANY SRL,

Sat. Aurel Vlaicu nr.227 A,
jud. Hunedoara,, GEOAGIU
ROMANIA

(740) GREAVU DOINA MARIANA, Str.
C. Noica bl. 2, ap. 21, 550169
SIBIU ROMANIA

(540)

ART WOOD Company
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis

(531) Clasificare Viena: 03.04.07;
27.05.11; 24.01.09; 29.01.04;
24.09.10; 24.09.12; 24.09.21;
24.09.23

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

20 Mobilă, mobilier de bucătărie, de baie, de
dormitor, cameră de zi, de hoteluri,pensiuni,
mobilă colecţii de lux pe stiluri de epocă,
realizate prin tehnici tradiţionale (îmbinare
coadă de rândunică, cuie de lemn) intarsii
de diferite esenţe, cu decoraţiuni pietre
preţioase, ţesături de cea mai bună calitate),
cu piese de feronerie din argint, aur, bronz,
finisare cu ceară de albine şi lacuri pe bază
de răşini naturale, scări interioare, mobilier
pentru amenajări interioare,parchet din lemn
masiv şi stratificat, uşi de interior şi exterior,
cherestea.

35 Publicitate on-line, reclamă prin
prospecte, broşuri, pliante, care să prezinte
portofoliul produselor şi serviciilor societăţii
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în domeniul mobilei, vânzări on-line şi în
magazine specifice, gestiunea afacerilor în
domeniul mobilei, asistenţă, consultanţă,
francizare, licenţiere, marketing în acest
domeniu, utilizarea de forme de prezentare
spre vânzare a produselor şi serviciilor cât
mai divers, organizare de târguri, participare
la expoziţii naţionale şi internaţionale
în domeniul mobilei import – export
comercializare cu ridicata şi cu amănuntul a
produselor din acest domeniu.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02816
(151) 27/04/2017
(732) SC ARLES SRL, Str. Borzoghian

nr.4, jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap.
35, Jud. Neamţ, 611127 ROMAN
null

(540)

SPOT
(531) Clasificare Viena: 27.05.07

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

43 Restaurante şi cazare temporară, servicii
de bar, snack-bar-uri, cafenele, catering de
alimente şi băuturi, pensiuni, moteluri şi
hosteluri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02817
(151) 27/04/2017
(732) MaxJoy EuroTrade Concept

SRL, Str. Popa Tatu nr. 59, ap. 7,
sector 1, BUCURESTI ROMANIA

(540)

COFFEE 2 GO
(531) Clasificare Viena: 02.09.19;

11.03.03; 26.01.04; 26.01.16;
27.01.06; 27.05.21

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

43 Restaurante, cazare temporară

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02818
(151) 27/04/2017
(732) SC DESY WEB DEVELOPMENT

SRL, Bd. Eroilor nr. 81, jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)

DESY SOLUTII WEB
PERFORMANTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10
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(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 02819
(151) 27/04/2017
(732) MINISTERUL CERCETARII SI

INOVARII , Str. I.D. Mendeleev
nr. 21-25, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

CONCEPUT ÎN ROMÂNIA
Ministerul Cercetării şi Inovării
(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu,

galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 01.17.11;
01.17.25; 07.05.02; 07.05.08;
07.05.25; 26.01.16; 29.01.15

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02820
(151) 27/04/2017
(732) CURATENIE BEC S.R.L., Splaiul

Independentei nr. 273, Corp 1, etaj
3 , BUCURESTI ROMANIA

(540)
CURATENIE BEC

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02821
(151) 27/04/2017
(732) STEFAN FLORIN BRANZĂ, Str.

COPACUL CU FLORI nr. 13, Jud.
ILFOV, COMUNA DOBROIESTI,
SAT DOBROIESTI ROMANIA

(540)
REZIDENTIAL FUNDENI

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou
36 Asigurări afaceri financiare, monetare,
imobiliare
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02822
(151) 27/04/2017
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et.
9, ap. 240, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
FETEASCA ROZĂ

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
vinuri şi băuturi pe bază de vin

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02823
(151) 27/04/2017
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et.
9, ap. 240, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

IAURT ARDELENESC
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

09.01.09; 26.01.18; 26.01.21

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

29 Lapte şi produse lactate, brânză, iaurt,
smântână, kefir, unt, margarină, cu excepţia
produselor din carne sau pe bază de carne

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02824
(151) 27/04/2017
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et.
9, ap. 240, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

SEC ROMÂNESC
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
vinuri şi băuturi pe bază de vin

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02825
(151) 27/04/2017
(732) SC QUARTZ MATRIX SRL, B-dul

Carol I nr. 5, jud. Iaşi, 700506 IAŞI
ROMANIA

(540)
IoT Conect

(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,
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acumularea, reglarea, sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, echipament pentru
stingerea incendiilor.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi prelucrarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02826
(151) 27/04/2017
(732) SC QUARTZ MATRIX SRL, B-dul

Carol I nr. 5, jud. Iaşi, 700506 IAŞI
ROMANIA

(540)
conectApps

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

9 09 – 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, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, echipament pentru
stingerea incendiilor.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi prelucrarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială

proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02827
(151) 27/04/2017
(732) SC QUARTZ MATRIX SRL, B-dul

Carol I nr. 5, jud. Iaşi, 700506 IAŞI
ROMANIA

(540)
onSTOC

(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, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, echipament pentru
stingerea incendiilor.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi prelucrarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02828
(151) 27/04/2017
(732) SC INTELDILIGENCE SRL,

Str. Făgăraş nr.6, sector 1,,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, Bdul. Corneliu Coposu nr. 7, bl.
104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ID INTELDILIGENCE
(591) Culori revendicate:galben, verde

(531) Clasificare Viena: 01.03.18;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.22;
29.01.12

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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 02829
(151) 27/04/2017
(732) SC VITALL SRL, Tarlaua 65,

Parcela 650, judeţul Dolj, 207205
COSOVENI ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. C, et. 5, ap. 112, sector 2,
Bucuresti ROMANIA

(540)

FERMELE CREVEDIA
REINVENTAT. SUPERIOR.

APARTE din 1959
(591) Culori revendicate:maro, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 29.01.12

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02830
(151) 27/04/2017
(732) SC VITALL SRL, Tarlaua 65,

Parcela 650, judeţul Dolj, 207205
COSOVENI ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. C, et. 5, ap. 112, sector 2,
Bucuresti ROMANIA

(540)

De Crevedia
(591) Culori revendicate:maro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.07

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02831
(151) 27/04/2017
(732) INTREPRINDEREA MIXTA

EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY SA, Str. Uzinelor nr.
167, CHIŞINĂU MOLDOVA

(740) CABINET ENPORA , str. George
Călinescu nr.52A, parter, ap.1,
sector 1, 011694 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

BERE CHIŞINĂU
(591) Culori revendicate:galben, roşu,

alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 05.07.02;
07.01.01; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


