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Cereri Mărci publicate în 03/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06926 27/10/2017 PREMIUM FOOD CONCEPT

SRL
leLUNCH

2 M 2017 06927 27/10/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL MagicFM always great music

3 M 2017 06928 27/10/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL MagicFM always great music

4 M 2017 06929 27/10/2017 ION STAN NETSZIN

5 M 2017 06930 27/10/2017 SC VALVIS HOLDING SA             AC AQUA AC  

6 M 2017 06931 27/10/2017 C&A INNOVATIVE SOLUTIONS
S.R.L.

M MegaGarden

7 M 2017 06932 27/10/2017 S. C. CARPATHIAN SPRINGS     AQUA CARPATINA KIDS AC 
S.A.                                               AC AQUA AC                

8 M 2017 06933 27/10/2017 SC CARPATHIAN SPRINGS SA  AQUA CARPATICA AC AQUA AC

9 M 2017 06934 27/10/2017 S.C. PORKPROD S.R.L. PORKPROD FERMA DE SUINE
BINE CRESCUT IN ROMANIA

10 M 2017 06935 27/10/2017 SC CORONA 94 PROD SRL YORK POUR HOME

11 M 2017 06936 27/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN VOA

12 M 2017 06937 27/10/2017 LIVIU DORU ALIN ALEXA CJ 24 FUN

13 M 2017 06938 27/10/2017 LIVIU DORU ALIN ALEXA CLUJ expres

14 M 2017 06939 27/10/2017 LIVIU DORU ALIN ALEXA Cetăţeanul Clujean

15 M 2017 06940 27/10/2017 LIVIU DORU ALIN ALEXA IMAGISTICA

16 M 2017 06941 27/10/2017 BOTEZATU CĂTĂLIN ADRIAN Cătălin Botezatu

17 M 2017 06942 27/10/2017 SPORT PARTNER
DISTRIBUTION S.R.L.

OMEGA

18 M 2017 06943 27/10/2017 EURO CONSTRUCT TRADING
98 SRL

HOTEL CLUB SNAGOV

19 M 2017 06944 27/10/2017 SC PRIMATECH SRL CASĂ FII ÎN SIGURANŢĂ CASĂ
FII ÎN DEPLINĂ SIGURANŢĂ

20 M 2017 06945 27/10/2017 SC EURO CONSTRUCT
TRADING 98 SRL

SNAGOV CLUB

21 M 2017 06946 27/10/2017 SC DRUCKF ARBEN ROMANIA
SRL

DRIVEN BY INNOVATION

22 M 2017 06947 27/10/2017 ABSOLUT OFFICE SRL ABSOLUT OFFICE

23 M 2017 06948 27/10/2017 TKP Lubricants Ltd. TKP Container R

24 M 2017 06949 27/10/2017 TKP Lubricants Ltd. TKP Tanks R
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 06950 27/10/2017 ABSOLUT OFFICE SRL Visual for perfect presentation

26 M 2017 06951 27/10/2017 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
STEAGUL ROSU BRASOV

STEAGUL ROSU

27 M 2017 06952 27/10/2017 BIAVATI XPERIENCE SRL Dream EVENTS

28 M 2017 06954 27/10/2017 EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.

29 M 2017 06958 27/10/2017 SC ADE 93 PRIMITEX SRL PRiMI
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(210) M 2017 06926
(151) 27/10/2017
(732) PREMIUM FOOD CONCEPT

SRL, SOS. PANTELIMON
NR. 254, BL. 55, ET. 5, AP.
24, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

leLUNCH
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.08; 08.01.06

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06927
(151) 27/10/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL

, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, ET. 7, CAMERA D,
SECTOR 6, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

MagicFM always great music

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

(511) Produse și/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, 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
telecomunicaţii, 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
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smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, interfeţe 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 şi 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, şervete, şerveţele 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
terţi, 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
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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, înregistrare/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,
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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),
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, producţia 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 redacţională 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
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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 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 06928
(151) 27/10/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL

, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, ET. 7, CAMERA D,
SECTOR 6, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

MagicFM always great music
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

(511) Produse și/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, în formă
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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
telecomunicaţii, 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, interfeţe 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 şi 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, şervete, şerveţele 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
terţi, 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/
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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, înregistrare/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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/10/2017

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),
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, producţia 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 redacţională 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,
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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
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 06929
(151) 27/10/2017
(732) ION STAN, STR. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 36, BL. 17, SC. 1,
ET. 3, AP. 13, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, ROMANIA

(540)
NETSZIN

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

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

_________
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(210) M 2017 06930
(151) 27/10/2017
(732) SC VALVIS HOLDING SA,

STR. ION SLATINEANU, NR.20,
SECTOR.1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 19.07.02;
19.07.25; 27.05.01; 27.05.02

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

de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, cu
excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
materiale de curăţare, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite
în construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform

alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

(210) M 2017 06931
(151) 27/10/2017
(732) C&A INNOVATIVE SOLUTIONS

S.R.L., STR. CERNAUTI NR. 7,
PARTER, BL. M10, SC. 1, AP.
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

M MegaGarden
(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.01.18; 26.02.07

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
instrumente agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, toate acestea cu privire la
produsele din clasa 07.

_________

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).

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

_________

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau

clasificării de la Nisa).

AC AQUA AC
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(210) M 2017 06932
(151) 27/10/2017
(732) S.C. CARPATHIAN SPRINGS

S.A., STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, CAMERELE 1-7, JUD.
SUCEAVA, VATRA DORNEI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 19.07.02;
19.07.25; 27.05.01; 27.05.02

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau
de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, cu
excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
materiale de curăţare, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite
in construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform

clasificării de la Nisa).

din fructe, siropuri şi alte produse pentru

în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

35. Publicitate, conducerea afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2017 06933
(151) 27/10/2017
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 19.07.02;
19.07.25; 27.05.01; 27.05.02

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau
de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, cu
excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
materiale de curăţare, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite
in construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

_________

prepararea băuturilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse

alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi

AQUA CARPATICA KIDS
 AC AC AQUA AC

AQUA CARPATICA KIDS
 AC AC AQUA AC
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(210) M 2017 06934
(151) 27/10/2017
(732) S.C. PORKPROD S.R.L.,

IRATOSU NR. FN, JUD. ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

PORKPROD FERMA
DE SUINE BINE

CRESCUT IN ROMANIA
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.01.15; 26.01.18; 03.04.18;
03.04.26

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

40. Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06935
(151) 27/10/2017
(732) SC CORONA 94 PROD SRL,

STR. THEODOR STEFĂNESCU
NR. 8, ET. 3, AP. 5, SECTOR 3.,
BUCUREŞTI, 030591, ROMANIA

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

(540)

YORK POUR HOME

31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

_________

35. Publicitate, conducerea afacerilor,
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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(591) Culori revendicate:albastru, roz,
alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.04.18; 25.01.19

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06936
(151) 27/10/2017
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2,
AP. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400650, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
RO.MU, ROMANIA

(540)

VOA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

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

_________

(210) M 2017 06937
(151) 27/10/2017
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA, STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2,
AP. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
RO.MU, ROMANIA

(540)

CJ 24 FUN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.07.11; 04.05.21;
04.05.02

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru pictură şi
artişti, pensule, materiale de instruire sau
învăţământ, folii, pelicule şi pungi de
plastic pentru ambalarea şi împachetare,
caractere tipografice, clişee (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
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (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 06938
(151) 27/10/2017
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA, STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2,
AP. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
RO.MU, ROMANIA

(540)

CLUJ expres
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru pictură şi
artişti, pensule, materiale de instruire sau
învăţământ, folii, pelicule şi pungi de

plastic pentru ambalarea şi împachetare,
caractere tipografice, clişee (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).
38. Telecomunicaţii (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 06939
(151) 27/10/2017
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA, STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2,
AP. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
RO.MU, ROMANIA

(540)

Cetăţeanul Clujean
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 16.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru pictură şi
artişti, pensule, materiale de instruire sau
învăţământ, folii, pelicule şi pungi de
plastic pentru ambalarea şi împachetare,
caractere tipografice, clişee (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).
38. Telecomunicaţii (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 06940
(151) 27/10/2017
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA, STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2,
AP. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
RO.MU, ROMANIA

(540)

IMAGISTICA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 05.05.21; 01.15.15

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru pictură şi
artişti, pensule, materiale de instruire sau
învăţământ, folii, pelicule şi pungi de
plastic pentru ambalarea şi împachetare,
caractere tipografice, clişee (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).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).
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41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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 de calculator
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06941
(151) 27/10/2017
(732) BOTEZATU CĂTĂLIN ADRIAN,

CALEA MOŞILOR NR. 292,
BL. 38, SC. 2, ET. 7, AP.50,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL,
CALEA VITAN NR. 106, BL.V40,
SC. 3, ET. 3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031298

(540)

Cătălin Botezatu
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.04.18; 27.05.13

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelarie, zgarde, lese
şi articole vestimentare pentru animale
(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).

_________

(210) M 2017 06942
(151) 27/10/2017
(732) SPORT PARTNER

DISTRIBUTION S.R.L., ŞOŞ.
BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA O23, PARTER,
CAMERA 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

OMEGA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport.

_________
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(210) M 2017 06943
(151) 27/10/2017
(732) EURO CONSTRUCT TRADING

98 SRL, STR. RĂZOARE NR. 32,
ET. 4, LOT 12, LOT 13, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

HOTEL CLUB SNAGOV
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 01.01.05; 18.04.01;
24.01.17; 27.05.04

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.
45. Servicii personale şi sociale oferite de
catre terţi destinate sa satisfacă nevoile
indivizilor, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

_________

(210) M 2017 06944
(151) 27/10/2017
(732) SC PRIMATECH SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 29, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430313, ROMANIA

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

(540)
CASĂ FII ÎN SIGURANŢĂ

CASĂ FII ÎN DEPLINĂ
SIGURANŢĂ

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

9. Detectoare de gaze.
11. Accesorii de reglare şi siguranţă pentru
conducte de gaz şi pentru aparate de gaz.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

_________
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(210) M 2017 06945
(151) 27/10/2017
(732) SC EURO CONSTRUCT

TRADING 98 SRL , STR.
RAZOARE NR. 32, ET.4, LOT 12,
LOT 13, SECTOR 6, BUCURESTI,
B, ROMANIA

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

(540)

SNAGOV CLUB
(591) Culori revendicate:verde, galben,

roşu, portocaliu, maro

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 01.01.05;
18.04.01; 24.01.17; 27.05.04

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

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

_________

(210) M 2017 06946
(151) 27/10/2017
(732) SC DRUCKF ARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR
NR. 17-23, JUDEŢUL ILFOV,
MĂGURELE, ROMANIA

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

(540)
DRIVEN BY INNOVATION

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi,
raşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie şi pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică şi înlocuitori ai acestor materiale,
neprocesate şi semiprocesate, materiale
plastice şi raşini extrudate destinate utilizarii
în producţie, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, tevi, tuburi şi furtunuri
flexibile, nu din metal.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.

_________
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(210) M 2017 06947
(151) 27/10/2017
(732) ABSOLUT OFFICE SRL, STR.

EUFROSIN POTECA NR.
25, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

ABSOLUT OFFICE
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.22

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

16. Articole de papetărie şi accesorii
educative(tipărituri), articole pentru birou.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii
de consultanţă privind comenzile de
articole de papetărie, publicitate online,
publicitate şi reclamă, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.

_________

(210) M 2017 06948
(151) 27/10/2017
(732) TKP Lubricants Ltd.,

REGISTERED OFFICE
CORNWALL BUILDINGS, 45 NEW
STREET, FIRST FLOOR SUITE
104, UNITED KINDOM B3 3QR,
COMPANY NUMBER CARDIFF,
BIRMINGHAM, 10011073,
MAREA BRITANIE

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

(540)

TKP Container 
(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(511) Produse și/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, seifuri, minereuri,
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
depozitarea acidelor, containere metalice
(depozitare, transport), containere metalice
plutitoare, cuve metalice, bazine metalice,
rezervoare metalice.

_________
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(210) M 2017 06949
(151) 27/10/2017
(732) TKP Lubricants Ltd.,

REGISTERED OFFICE
CORNWALL BUILDINGS, 45 NEW
STREET, FIRST FLOOR SUITE
104, UNITED KINDOM B3 3QR,
COMPANY NUMBER CARDIFF,
BIRMINGHAM, 10011073,
MAREA BRITANIE

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

(540)

TKP Tanks 
(591) Culori revendicate:mov, gri

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, containere
nemetalice pentru combustibil lichid,
containere nemetalice (depozitare,
transport), rezervoare nu din metal sau
zidite, bazine nemetalice sau zidite.

_________

(210) M 2017 06950
(151) 27/10/2017
(732) ABSOLUT OFFICE SRL, STR.

EUFROSIN POTECA NR.
25, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 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)

Visual for perfect presentation
(591) Culori revendicate:roșu, negru

(531) Clasificare Viena: 24.17.20;
27.05.01; 27.03.15; 29.01.12

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

16. Articole de papetărie și accesorii
educative (tipărituri), articole pentru birou.

_________
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(210) M 2017 06951
(151) 27/10/2017
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

STEAGUL ROSU BRASOV, B-
DUL 15 NOIEMBRIE NR. 28, AP.
3, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
SB, ROMANIA

(540)
STEAGUL ROSU

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

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

_________

(210) M 2017 06952
(151) 27/10/2017
(732) BIAVATI XPERIENCE SRL, STR.

CALEA ZIMANDULUI , DN79, KM
4+520, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
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)

Dream EVENTS
(531) Clasificare Viena: 03.07.16;

03.07.24; 05.05.20; 27.05.01;
27.05.11

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

41. Divertisment, servicii de divertisment,
educație, divertisment și sport, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare
de activități de divertisment, servicii
de divertisment pentru copii, organizare
de spectacole de divertisment, activități
de divertisment, sportive și culturale,
organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii
de animație și efecte speciale pentru filme
și video, organizare de divertisment pentru
nunți, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale., disc jockeys
pentru petreceri și evenimente speciale.
43. Restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante
de delicatese, restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant,
restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea
alimentelor, servire de alimente și băuturi,
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea
alimentelor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, închiriere de săli
pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, baruri, sevicii
de baruri care servesc bere, snack-baruri,
catering, servicii de catering mobil, servicii
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de catering hotelier, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu
asistență medicală, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii hoteliere, servicii
de cazare hotelieră, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), organizare de mese
la hoteluri, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
oferite moteluri, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, furnizare de servicii
de hoteluri și moteluri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

_________
(210) M 2017 06954
(151) 27/10/2017
(732) EFES VITANTA MOLDOVA

BREWERY S.A., STR. UZINELOR
NR. 167, MOLDOVA, CHIȘINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI,
011694, ROMANIA

(540)

19.07.16

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

_________

(210) M 2017 06958
(151) 27/10/2017
(732) SC ADE 93 PRIMITEX SRL, STR.

HRISTOVULUI NR. 2-4, BL. 2-4,
PARTER, AP. 88, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR.
GHEORGHE ŞTEFAN NR. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013881

(540)

PRiMI
(591) Culori revendicate:roșu, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 27.05.19; 27.05.22;
29.01.12

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

25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasa 25 pentru
a permite terților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

_________

(531) Clasificare Viena: 19.07.01;



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            E R A T Ă 
 
             
 
 

Referitor la depozitul M 2017 06688, publicat în data 25.10.2017, dintr-o eroare 
materială a fost omis serviciul „publicitate”, clasa corectă este: 
 

Clasa 35: Publicitate; regruparea în avantajul terţilor a produselor diverse (cu 
excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere 
comod; servicii de comerţ on-line; servicii de import-export, servicii oferite de un lanţ 
de magazine. 


