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Cereri Mărci publicate în 03/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04692 27/07/2017 SC SIDRA SERV SRL SafetyBook

2 M 2017 04693 27/07/2017 SC SIDRA SERV SRL SafetyCloud

3 M 2017 04930 27/07/2017 VICTOR CRISTIAN DOGARU www.ziaruldetulcea.ro

4 M 2017 04931 27/07/2017 SC COQUETTE
INTERNATIONAL SRL

Coquette BEAUTY CLINIQUE

5 M 2017 04932 27/07/2017 SEE.TRY.BUY COMPANY SRL LASER ERASER the only
specialised clinic in tattoo
removal

6 M 2017 04933 27/07/2017 SEE.TRY.BUY COMPANY SRL FAZZADA THE REJUVENATION
CLINIC

7 M 2017 04934 27/07/2017 SC PROFESSIONAL SUPPLIER
SRL

FOREVERLASH
PROFESSIONAL

8 M 2017 04935 27/07/2017 SC MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS SRL

Grădina Mariei

9 M 2017 04936 27/07/2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ALERGOLOGIE ŞI
IMUNOLOGIE

ALERGOLOGIA

10 M 2017 04937 27/07/2017 SC ALBERTO STELIANI SRL S

11 M 2017 04938 27/07/2017 BAVARIA MOBILITY SRL Bavaria Mobility

12 M 2017 04939 27/07/2017 SC ELGEKA FERFELIS
ROMANIA SA

Feragro

13 M 2017 04940 27/07/2017 UNICREDIT BANK SA MMK MIERCUREA MINŢILOR
CREATIVE De la UniCredit Bank

14 M 2017 04941 27/07/2017 IULIAN VASILESCU FOGLIA

15 M 2017 04942 27/07/2017 UNICREDIT BANK SA ACADEMIA MINȚILOR
CREATIVE De la UniCredit Bank

16 M 2017 04943 27/07/2017 UNICREDIT BANK SA www.romanianstories.ro Ro S+
De la UniCredit Bank

17 M 2017 04944 27/07/2017 DAIANA-MIHAELA SINCA DB ACADEMY - Dairy Beauty
Academy

18 M 2017 04945 27/07/2017 GUIDER TECH SRL MIOVAL

19 M 2017 04946 27/07/2017 SC DOLINEX SRL DOLINEX instalații termince și
consultanță

20 M 2017 04947 27/07/2017 SC DOLINEX SRL KOPH

21 M 2017 04948 27/07/2017 SC ANGELIS SRL Din Gradinile Moldovei
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 04949 27/07/2017 SC ANGELIS SRL ANGELIS

23 M 2017 04950 27/07/2017 SC ANGELIS SRL ANGELIS

24 M 2017 04951 27/07/2017 Andrei-Ștefan Nistor Festival du Bonheur POUR LES
GOURMANDS

25 M 2017 04952 27/07/2017 Emanuel-Edward Ciobanu
Adrian Ghimpău

FOOD CIRCUS

26 M 2017 04953 27/07/2017 Dan Stoicovici
Andrei-Ștefan Nistor

Appétit Social

27 M 2017 04954 27/07/2017 DAN EMILIAN BONCIOG ATYPIC

28 M 2017 04955 27/07/2017 Andrei-Ștefan Nistor Le Petit Festival de Bucarest

29 M 2017 04956 27/07/2017 ASOCIATIA DIACONIA FILIALA
MAGURELE

ajut un copil

30 M 2017 04957 27/07/2017 COPYSERVICE TOTAL SRL CopyService

31 M 2017 04958 27/07/2017 SC NATUR ART INVEST SRL R

32 M 2017 04962 27/07/2017 SC COSTUMES 4KIDS SRL A la Tutu by C4kids

33 M 2017 04965 27/07/2017 GEBO TOOLS SRL GEBO TOOLS

34 M 2017 04966 27/07/2017 ROXANA VRABIE Farmacia cu plante
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(210) M 2017 04692
(151) 27/07/2017
(732) SC SIDRA SERV SRL,

INTRAREA SIRETULUI NR. 2,
AP. 25, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
SafetyBook

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04693
(151) 27/07/2017
(732) SC SIDRA SERV SRL,

INTRAREA SIRETULUI NR. 2,
AP. 25, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
SafetyCloud

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04930
(151) 27/07/2017
(732) VICTOR CRISTIAN DOGARU,

STR.GĂRII NR. 24, BL. 12, AP.
16, JUDEŢUL TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)
www.ziaruldetulcea.ro

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04931
(151) 27/07/2017
(732) SC COQUETTE

INTERNATIONAL SRL, STR.
SERGHEI RAHMANINOV NR.
23, PARTER, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Coquette BEAUTY CLINIQUE
(531) Clasificare Viena: 01.01.05;

02.03.16; 02.03.23; 27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură, epilare definitivă, tratamente
de fotoîntinerire, tratamente de eliminare
a petelor şi leziunilor pigmentare (pistrui,
pete cauzate de bătrâneţe, leziuni solare),
tratamente de eliminare a leziunilor
vasculare (cuperoză, wine-port stains,
steluţe vasculare), tratamente de reducere
şi eliminare a celulitei, tratamente de
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eliminare temporară a ridurilor profunde
faciale prin injectarea toxinei botulimice,
tratamente de eliminare temporară a
ridurilor superficiale şi profunde ca
alternativă la injectarea toxinei botulimice-
botcare, electrostimulare corporală şi
facială, împachetări calde cu parafină, alge
marine şi iederă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04932
(151) 27/07/2017
(732) SEE.TRY.BUY COMPANY

SRL, STR. I.L. CARAGIALE
NR. 19, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LASER ERASER the
only specialised clinic

in tattoo removal
(531) Clasificare Viena: 02.09.01;

03.07.17; 27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură, epilare definitivă, tratamente de
fotoîntinerire, tratamente de eliminare a
tatuajelor, petelor şi leziunilor pigmentare

(pistrui, pete cauzate de bătrâneţe, leziuni
solare), tratamente de eliminare a leziunilor
vasculare (cuperoză, wine-port stains,
steluţe vasculare).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04933
(151) 27/07/2017
(732) SEE.TRY.BUY COMPANY

SRL, STR. I.L. CARAGIALE
NR. 19, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FAZZADA THE
REJUVENATION CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04934
(151) 27/07/2017
(732) SC PROFESSIONAL SUPPLIER

SRL, STR. INULUI NR. 14B, JUD.
CONSTANŢA, SAT TOPRAISAR,
COM. TOPRAISAR, ROMANIA

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

(540)

FOREVERLASH
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04935
(151) 27/07/2017
(732) SC MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS SRL, STR.
MAXIMILIAN POPOVICI
NR. 6, JUDEŢUL ARGEŞ,
TOPOLOVENI, ROMANIA

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

(540)

Grădina Mariei
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

mov, negru

(531) Clasificare Viena: 03.07.13;
03.07.24; 05.03.20; 27.05.01;
29.01.14

(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 (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
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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
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04936
(151) 27/07/2017
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE ALERGOLOGIE ŞI
IMUNOLOGIE, STR. IONEL
PERLEA NR. 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ALERGOLOGIA
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 24.07.03;
26.04.18; 29.01.11

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

16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), reviste generaliste, reviste de
muzică (tipărituri).

35. Servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-

o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile.

41. Publicare online de cărţi şi
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizarea de publicaţii electronice dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, furnizarea
de publicaţii dintr-o reţea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste pe internet,
organizare de conferinţe şi simpozioane în
domeniul medical (instruire).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04937
(151) 27/07/2017
(732) SC ALBERTO STELIANI SRL,

STR. FRANCESCO GRISELINI
NR. 1, AP. 3, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

(540)

S
(531) Clasificare Viena: 26.11.13;

26.04.18; 27.05.21

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04938
(151) 27/07/2017
(732) BAVARIA MOBILITY SRL, STR.

HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN NR.
17, BIROUL NR. 3, ET. 2, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ROMANIA

(540)

Bavaria Mobility
(591) Culori revendicate:oranj, bleu,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
26.01.01; 29.01.13

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

35. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul de
piese şi accesorii pentru autovehicule.
37. Servicii de reparaţii, şi anume servicii
de întreţinere şi reparare a autovehiculelor.
39. Servicii de închiriere de vehicule
de transport, respectiv activităţi de
închiriere şi leasing operaţional cu
autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare,
cu autovehicule rutiere grele, precum şi cu
alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile,
servicii referitoare la inspecţia vehiculelor
sau mărfurilor înaintea transportului, dar şi
servicii de informaţii referitoare la acestea.

43. Servicii de rezervare de spaţii de
cazare pentru turişti, alte servicii de
rezervare şi asistenţă turistică cu privire la
cazare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04939
(151) 27/07/2017
(732) SC ELGEKA FERFELIS

ROMANIA SA, STR. DRUMUL
ÎNTRE TARLALE 150-158, ET. 2,
CAM. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032982, ROMANIA

(540)

Feragro
(591) Culori revendicate:roşu închis,

roşu deschis, alb, verde

(531) Clasificare Viena: 05.03.14;
25.01.19; 27.05.08; 29.01.14

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

29. Fasole conservată, legume gătite,
legume uscate, legume conservate, legume
conservate la cutie.
30. Orez.
31. Fasole proaspătă, legume proaspete,
orez neprocesat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04940
(151) 27/07/2017
(732) UNICREDIT BANK SA, BDUL.

EXPOZIŢIEI NR. 1F, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012101, ROMANIA

(540)

MMK MIERCUREA
MINŢILOR CREATIVE
De la UniCredit Bank

(531) Clasificare Viena: 26.11.01;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02

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

41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04941
(151) 27/07/2017
(732) IULIAN VASILESCU , STR.

CASTANILOR NR. 42, JUD.
BRĂILA, FĂUREI, ROMANIA

(540)

FOGLIA

(531) Clasificare Viena: 05.03.14;
27.05.01

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04942
(151) 27/07/2017
(732) UNICREDIT BANK SA, BDUL.

EXPOZIŢIEI NR. 1F, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012101, ROMANIA

(540)

ACADEMIA MINȚILOR
CREATIVE De la
UniCredit Bank

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.12; 27.05.19

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04943
(151) 27/07/2017
(732) UNICREDIT BANK SA, BDUL.

EXPOZIŢIEI NR. 1F, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012101, ROMANIA

(540)

www.romanianstories.ro
Ro S+ De la UniCredit Bank

(531) Clasificare Viena: 26.11.03;
27.05.01; 24.17.07

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04944
(151) 27/07/2017
(732) DAIANA-MIHAELA SINCA, STR.

REMUS BELLU, NR. 5, BL. 1,
SC. C, AP. 5, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICUL-VÂLCEA, ROMANIA

(540)

DB ACADEMY - Dairy
Beauty Academy

(531) Clasificare Viena: 09.07.22;
09.07.25; 27.05.01; 27.05.08

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

41. Educație, instruire, servicii de
învățământ la distanță oferite online,
servicii specifice instituțiilor de învățământ,
cursuri de cosmetică, cursuri de formare,
organizare de cursuri, cursuri pentru
îngrijirea corporală, furnizare de cursuri de
instruire online.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii oferite de saloane
de coafură , servicii de frizerie, servicii de
frizerie pentru bărbați, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04945
(151) 27/07/2017
(732) GUIDER TECH SRL, STR.

PARTIZANILOR 33, CLUJ, CLUJ -
NAPOCA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)
MIOVAL

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

43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04946
(151) 27/07/2017
(732) SC DOLINEX SRL, STR.

DIMITRIE LEONIDA NR. 35,
JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

DOLINEX instalații
termince și consultanță

(591) Culori revendicate:roșu(1795),
gri(7543)

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
27.05.01; 29.01.12

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

11. Aparatura pentru încălzit, refrigerat,
gătit, uscat, ventilat, iluminat, aparate
de aer condiționat, rezervoare de apa,
rezervoare pentru uz sanitar.
35. Aducerea împreună, pentru beneficiul
altora, a unei varietăți de bunuri pentru
a da posibilitatea clienților să vadă și să
cumpere acele bunuri, acestea putând fi
asigurate prin magazine en-gros, en-detail
sau on-line, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență sau mijloace electronice
cum ar fi siteurile web sau al emisiunilor de
teleshoping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04947
(151) 27/07/2017
(732) SC DOLINEX SRL, STR.

DIMITRIE LEONIDA NR. 35,
JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

KOPH
(591) Culori revendicate:roșu(1795),

negru

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
27.05.01; 29.01.12

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

11. Aparatură pentru încălzit, refrigerat,
gătit, uscat, ventilat, iluminat, aparate
de aer condiționat, rezervoare de apa,
rezervoare pentru uz sanitar.
35.  Aducerea împreună, pentru beneficiul
altora, a unei varietăți de bunuri pentru
a da posibilitatea clienților să vadă și să
cumpere acele bunuri, acestea putând fi
asigurate prin magazine en-gros, en-detail
sau on-line, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență sau mijloace electronice
cum ar fi siteurile web sau al emisiunilor de
teleshoping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04948
(151) 27/07/2017
(732) SC ANGELIS SRL, STR.

ROZNOVANU NR. 236, JUDEŢUL
NEAMŢ, ROZNOV, ROMANIA

(540)

Din Gradinile Moldovei
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

(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.
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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04949
(151) 27/07/2017
(732) SC ANGELIS SRL, STR.

ROZNOVANU NR. 236, JUDEŢUL
NEAMŢ, ROZNOV, ROMANIA

(540)

ANGELIS
(531) Clasificare Viena: 27.05.21;

27.05.24

(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.
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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04950
(151) 27/07/2017
(732) SC ANGELIS SRL, STR.

ROZNOVANU NR. 236, JUDEŢUL
NEAMŢ, ROZNOV, ROMANIA

(540)

ANGELIS
(591) Culori revendicate:bleumarin, roșu,

alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.17;
25.01.18; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.12

(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.
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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04951
(151) 27/07/2017
(732) Andrei-Ștefan Nistor, STR

TOAMNEI, NR. 84, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Festival du Bonheur
POUR LES GOURMANDS

(531) Clasificare Viena: 11.01.03;
11.01.04; 11.01.05; 26.11.02;
26.11.13; 27.05.01

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

35. Publicitate, publicitate pentru
restaurante, baruri, cafenele, organizarea
de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, administrare a
afacerilor pentru restaurante, management
de restaurant pentru terţi, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare şi băuturilor (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să
le vadă şi să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii putând fi asigurate
de magazine en-gros sau en-detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
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prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, relații publice,
închirierea spațiilor publicitare, închiriere de
material publicitar, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail,
aranjarea vitrinelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare de
festivaluri, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, cluburi de noapte(divertisment),
servicii de amuzament, servicii specifice
cluburilor de comedie, spectacole de
comedie în direct, organizare de
spectacole de comedie, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea şi susținerea
concertelor, organizarea competițiilor
(educaționale sau de amuzament),
organizarea balurilor, servicii de club,
servicii oferite de discoteci, servicii de
educaţie referitoare la arta culinară, servicii
de consultanţă în domeniul competițiilor
culinare, furnizarea de servicii de karaoke,
organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare şi coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente
muzicale, servicii de festivaluri muzicale,
reprezentație de dans, muzică şi teatru,
organizare şi coordonare de concerte,
organizare de petreceri, planificarea de
petreceri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber şi recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare
de spații pentru dans.
43. Restaurante, cafenele, cantine,
catering de alimente şi băuturi, restaurante
cu autoservire, snack-bar-uri, consiliere

în domeniul culinar, sculptura culinară,
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare, servicii oferite de baruri, servicii
de bufet, bufete cu autoservire, hanuri
turistice, furnizare de terenuri special
amenajate pentru staționarea caravanelor,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
organizare de banchete(spații), pregătirea
şi furnizarea de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, prepararea alimentelor,
rezervări pentru restaurante şi mese,
servicii de ceainărie, servicii de gătit,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
în domeniul gustărilor, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor,
servire de băuturi alcoolice, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de spații şi materiale pentru târguri
şi expoziţii, furnizare de spații şi materiale
pentru conferințe, expoziţii şi reuniuni,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli pentru evenimente sociale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04952
(151) 27/07/2017
(732) Emanuel-Edward Ciobanu,

ALE. CIRCULUI, NR. 2, BL. 2,
SC. I, ET. 3, AP. 96, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Adrian Ghimpău, STR. EMIL
RACOVIȚĂ, NR. 35, BL. A6,
SC. 1, ET. 2, AP. 9, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

FOOD CIRCUS
(531) Clasificare Viena: 01.01.02;

01.07.06; 03.02.01; 03.02.03;
07.03.11; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05

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

35. Publicitate, publicitate pentru
restaurante, baruri, cafenele, organizarea
de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, administrare a
afacerilor pentru restaurante, management
de restaurant pentru terți, strângerea la
un loc, în beneficiul terțior, a produselor
alimentare și băuturilor (exceptând

transportul) pentru a permite clienților să
le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii putând fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, relații publice,
închirierea spațiilor publicitare, închiriere de
material publicitar, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail,
închirieri de spații comerciale, aranjarea
vitrinelor.
41. Educatie, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, organizare de
festivaluri, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, cluburi de noapte(divertisment),
servicii de amuzament, servicii specifice
cluburilor de comedie, spectacole de
comedie în direct, organizare de
spectacole de comedie, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea și susținerea
concertelor, organizarea competițiilor
(educaționale sau de amuzament),
organizarea balurilor, servicii de club,
servicii oferite de discoteci, servicii de
educație referitoare la artă culinară, servicii
de consultanță în domeniul competițiilor
culinare, furnizarea de servicii de karaoke,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente
muzicale, servicii de festivaluri muzicale,
reprezentatie de dans, muzică si teatru,
organizare și coordonare de concerte,
organizare de petreceri, planificarea de
petreceri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
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dans, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare
de spații pentru dans.
43.  Restaurante, cafenele, cantine,
catering de alimente și băuturi, restaurante
cu autoservire, snack-bar-uri, consiliere
în domeniul culinar, sculptură culinară,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii oferite de baruri, servicii
de bufet, bufete cu autoservire, hanuri
turistice, furnizare de terenuri special
amenajate pentru staționarea caravanelor,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
organizare de banchete(spațiu), pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncaruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, prepararea alimentelor,
rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de ceainărie, servicii de gătit,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
în domeniul gustărilor, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de băuturi alcoolice, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli pentru evenimente sociale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04953
(151) 27/07/2017
(732) Dan Stoicovici, BLD. NICOLAE

BALCESCU, NR. 33, ET. 9, AP.
92, SECTOR 1., BUCUREȘTI,
ROMANIA
Andrei-Ștefan Nistor, STR.
TOAMNEI, NR. 84, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Appétit Social
(531) Clasificare Viena: 11.01.04;

11.03.02; 27.05.01

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, organizare de
festivaluri, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, cluburi de noapte(divertisment),
servicii de amuzament, servicii specifice
cluburilor de comedie, spectacole de
comedie în direct, organizare de
spectacole de comedie, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea și susținerea
concertelor, organizarea competițiilor
(educaționale sau de amuzament),
organizarea balurilor, servicii de club,
servicii oferite de discoteci, servicii de
educație referitoare la artă culinară, servicii
de consultanță în domeniul competițiilor
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culinare, furnizarea de servicii de karaoke,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente
muzicale, servicii de festivaluri muzicale,
reprezentatie de dans, muzică si teatru,
organizare și coordonare de concerte,
organizare de petreceri, planificarea de
petreceri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare
de spații pentru dans.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04954
(151) 27/07/2017
(732) DAN EMILIAN BONCIOG,

STR. OCHEANULUI, NR. 20
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ATYPIC

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04955
(151) 27/07/2017
(732) Andrei-Ștefan Nistor, STR.

TOAMNEI, NR. 84, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Le Petit Festival de Bucarest
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

35. Publicitate, promovare de concerte
muzicale, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare
de spectacole muzicale, productie
de spectacole muzicale, productie
de spectacole de cabaret, realizare,
coordonare şi organizare de concerte,
servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, rezervare de
bilete la concerte, servicii oferite de
cluburile de dans, organizare de spectacole
de dans, organizare de demonstraţii de
dans, reprezentaţie de dans, muzica şi
teatru, organizare de festivaluri, servicii
de festivaluri muzicale, furnizare de spaţii
pentru divertisment, furnizare de spaţii
pentru recreere, furnizare de spaţii pentru
dans, furnizare de spaţii pentru petrecerea
timpului liber şi recreere, furnizare de spaţii
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teatrale pentru arte interpretative, furnizare
de spaţii pentru dans.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04956
(151) 27/07/2017
(732) ASOCIATIA DIACONIA FILIALA

MAGURELE, STR. UNIRII NR. 63,
JUDEŢUL ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(540)

ajut un copil
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru

(531) Clasificare Viena: 02.05.23;
02.05.24; 02.05.27; 24.07.23;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04957
(151) 27/07/2017
(732) COPYSERVICE TOTAL SRL,

ALEEA TERASEI NR. 10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021403

(540)

CopyService
(591) Culori revendicate:roşu, gri,

albastru

(531) Clasificare Viena: 04.05.02;
04.05.05; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04958
(151) 27/07/2017
(732) SC NATUR ART INVEST SRL,

STR. PETOFI SANDOR NR. 4B,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(540)

R
(531) Clasificare Viena: 12.03.11;

27.05.12; 27.05.21

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04962
(151) 27/07/2017
(732) SC COSTUMES 4KIDS SRL,

NR. 239, COMUNA PETREŞTII
DE JOS, JUDEŢUL CLUJ, SAT
PETRESTII DE JOS, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-DUL
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC.
2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

A la Tutu by C4kids
(591) Culori revendicate:roşu, negru,

mov, albastru, galben

(531) Clasificare Viena: 24.07.23;
27.05.01; 26.13.25; 29.01.15

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole vestimentare pentru bărbaţi,
încălțăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru fete, articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, îmbrăcăminte pentru femei,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru bărbaţi.
35. Servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin
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poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin
comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole
de îmbrăcăminte, publicitate, publicitate
online, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04965
(151) 27/07/2017
(732) GEBO TOOLS SRL, STR.

EUGEN IONESCO NR. 47,
PROVIZORIU, CORP C3,
PARTER, AP. 1, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-DUL
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC.
2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

GEBO TOOLS
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

gri, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 26.05.04;
27.05.01; 29.01.13

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre), instrumente agricole, altele decât

cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate și instrumente
științifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) și
didactice, aparate si instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare
magnetică, discuri acustice, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04966
(151) 27/07/2017
(732) ROXANA VRABIE, STR.

MĂRĂŞEŞTI, NR. 67, BL. 67,
AP. 10, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, ROMANIA

(540)
Farmacia cu plante

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

35. Administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu
comerţul electronic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii
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de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin reţele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 04828 depus în data de
21.07.2017, publicat în 28.07.2017 - acesta se scoate de la
publicare deoarece taxele au fost achitate eronat.

E R A T Ă 

Referitor la D.N.R. nr. M 2017/04784, publicat în data de 27/07/2017 corect va fi: 
- Clasa 38 
Telecomunicaţii; difuzarea de programe şi emisiuni de radio şi televiziune; servicii
de forumuri de discuţii pe Internet.

E R A T Ă 

Referitor la D.N.R. nr. M 2017/04785, publicat în data de 27/07/2017 corect va fi: 
- Clasa 38 
Telecomunicaţii; difuzarea de programe şi emisiuni de radio şi televiziune; servicii
de forumuri de discuţii pe Internet.

E R A T Ă 

Referitor la D.N.R. nr. M 2017/04786, publicat în data de 27/07/2017 corect va fi: 
- Clasa 38 
Telecomunicaţii; difuzarea de programe şi emisiuni de radio şi televiziune; servicii
de forumuri de discuţii pe Internet.



Erată 

 

            Referitor la depozitul M2017/04925, publicat în data 

de 02/08/2017, se scoate de la publicare deoarece plata a 

fost achitată eronat. 


