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Cereri Mărci publicate în 06/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06883 30/10/2017 SC ADV COMMUNICATION SRL SI SISTEMA ITALIA IN

ROMANIA

2 M 2017 06887 30/10/2017 PULSE FOR LIFE OXY4LIFE

3 M 2017 06956 27/10/2017 INDUSTRIAL BROKERAGE
SERVICES S.R.L.

Dunwell real estate doers

4 M 2017 06959 28/10/2017 Niculina Badea Ardealul de Succes

5 M 2017 06960 30/10/2017 ING BANK N.V AMSTERDAM -
SUCURSALA BUCURESTI

My'Advisor

6 M 2017 06961 30/10/2017 SC MIPO IMPEX ACTIV SRL Apus

7 M 2017 06962 30/10/2017 SC AS METAL COM SRL AS METAL

8 M 2017 06963 30/10/2017 SC ASCEVO SOFTWARE SRL SYNCRO

9 M 2017 06964 30/10/2017 KONVAYO SRL KONVAYO

10 M 2017 06965 30/10/2017 ASOCIAŢIA AFI PROFAMILIA sub Capac Asociaţia AFI
ProFamilia www.afiprofamilia.ro

11 M 2017 06966 30/10/2017 VICTOR-HORIA VASILESCU
RADU-CLAUDIU POPESCU

G GENTLEMEN'S group

12 M 2017 06967 30/10/2017 SC J.T. GRUP OIL SRL FAST DIESEL

13 M 2017 06968 30/10/2017 MARCEL-SILVIU STROE

14 M 2017 06969 30/10/2017 CRISTIAN DOBRICĂ mr. Tripp

15 M 2017 06970 30/10/2017 S.C. CELMAITARE S.R.L. SPORTCAMP

16 M 2017 06971 30/10/2017 Liviu Doru Alin Alexa SUCCES

17 M 2017 06972 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN Vine Clujul pe la noi!

18 M 2017 06973 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN Doctor ALO

19 M 2017 06974 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN SERVUS cu toata lumea

20 M 2017 06975 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN mama TV

21 M 2017 06976 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN gospo

22 M 2017 06977 30/10/2017 Elena Vlasin IDALGO

23 M 2017 06978 30/10/2017 Elena Vlasin Systems CERAMICS of the
FUTURE

24 M 2017 06979 30/10/2017 Marius-Cristian Gafencu BIOBOOM organic

25 M 2017 06980 30/10/2017 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.
k

La Festa - cafeaua ta de PRIMA
DATA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2017 06981 30/10/2017 GHEORGHE IOGHEN AQUA KARATE

27 M 2017 06982 30/10/2017 GRUPA MASPEX SP. Z.O.O.
SP.K.

La Festa Cuore

28 M 2017 06983 30/10/2017 IONEL DANCI MOSOC original balkan wine

29 M 2017 06984 30/10/2017 WALLBERG REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL

X CITY BE X. BE DIFFERENT

30 M 2017 06985 30/10/2017 S.C. MERIDIAN EUROPE S.R.L. sportmaniac.ro

31 M 2017 06986 30/10/2017 SC MELINDA-IMPEX INSTAL
SA

BLAUTHERM Enjoy the warm

32 M 2017 06987 30/10/2017 MIHAEL MILEA CartA

33 M 2017 06988 30/10/2017 Fundatia Sf. Dimitrie DECOART

34 M 2017 06989 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN Ziarul de Timiş

35 M 2017 06990 30/10/2017 ALEXA LIVIU DORU ALIN Ziarul de Timişoara

36 M 2017 06991 30/10/2017 NISRE SRL instacafe CAFEA & MORE

37 M 2017 06992 30/10/2017 DAN ŢECA Mişcarea Neo-Democratică
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(210) M 2017 06883
(151) 30/10/2017
(732) SC ADV COMMUNICATION

SRL, STR. TURNATORILOR NR.
22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SI SISTEMA ITALIA
IN ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde; roşu; gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 24.07.23; 27.05.11

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

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

_________

(210) M 2017 06887
(151) 30/10/2017
(732) PULSE FOR LIFE, STR.

PRINCIPALĂ NR. 4, JUD.
HUNEDOARA, TRESTIA,
ROMANIA

(540)

OXY4LIFE
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

mov

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 02.09.01;
27.07.11

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

44. Servicii de întreţinere corporală şi
regenerare.

_________

(210) M 2017 06956
(151)      27/10/2017
(732) INDUSTRIAL BROKERAGE

SERVICES S.R.L., STR. IULIU
MANIU NR. 616, BL. B 101,
CORP B, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dunwell real estate doers
(531) Clasificare Viena: 26.11.25;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

36. Agenții imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare.

_________
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(210) M 2017 06959
(151) 28/10/2017
(732) Niculina Badea, BULEVARDUL

MUNCII NR. 8, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)

Ardealul de Succes
(531) Clasificare Viena: 05.01.03;

05.01.05; 27.05.01; 27.05.02

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

16. Publicaţii, reviste, hârtie, carton,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar.
35. Servicii editoriale şi redacţionale
(editare, tehnoredactare, tratamente texte),
publicitate, servicii de promovare şi
de informare, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, 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, publicitate on-line înfr-o
reţea computerizată.
41. Spectacole de revistă oferite în săli
de spectacole, producție de spectacole
de revistă în fața unui public în direct,
exploatarea publicaţiilor electronice on-
line nedescărcabile, publicare electronică
on-line a publicaţiilor sau periodicelor,
servicii publicare reviste, inclusiv publicare
online, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale., organizarea
de evenimente, expoziţii si spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de
evenimente de divertisment şi culturale,
coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente
educative, organizare de evenimente
educative, emisiuni de radio, producţia
de emisiuni radiofonice, producţia de
emisiuni televizate, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, publicare
de reviste, publicare de broşuri, publicaţie
electronică, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de
poveşti, publicare de jurnale, publicare
de cataloage, publicare de calendare,
publicare de materiale promoţionale,
servicii de publicare inclusiv servicii de
publicare electronică.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, crearea,
proiectarea și menţinerea de pagini
web şi de baze de date, programare
pentru calculatoare, crearea, găzduirea şi
menţinerea de site-uri web pentru terţi.

_________
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(210) M 2017 06960
(151) 30/10/2017
(732) ING BANK N.V AMSTERDAM

- SUCURSALA BUCURESTI,
BDUL. IANCU DE HUNEDOARA
NR. 48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

My'Advisor
(591) Culori revendicate:portocaliu

(531) Clasificare Viena: 24.15.01;
24.15.11; 02.09.14; 27.05.01;
29.01.01

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

_________

(210) M 2017 06961
(151) 30/10/2017
(732) SC MIPO IMPEX ACTIV SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 31, BL. M3,
SC. 1, ET. 1, AP. 7, CAMERA
2, SECTOR 3, 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)

Apus
(591) Culori revendicate:kaki, galben

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.07.19; 19.07.07; 26.13.01;
27.05.01; 29.01.12

(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).
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea, orez, tapioca, sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), gheaţă.
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06962
(151) 30/10/2017
(732) SC AS METAL COM SRL, ALEEA

POSTĂVARULUI NR 11, BL. E5,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, 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)

AS METAL
(591) Culori revendicate:negru, gri,

galben, portocaliu, roşu

(531) Clasificare Viena: 01.15.05;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.22;
29.01.15

(511) Produse și/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, servicii de
instalaţii (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).
40. Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei precum şi cercetarea şi
proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06963
(151) 30/10/2017
(732) SC ASCEVO SOFTWARE SRL,

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 140, BL.
5, SECTOR 4, 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)

SYNCRO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software (program) pentru jocuri,
software (program) pentru administrarea
de jocuri şi jocuri de noroc online,
software (program) pentru aplicatii de
calculator cu jocuri şi jocuri de noroc,
hardware pentru jocuri şi jocuri de noroc,
componente electronice pentru aparate de
jocuri de noroc, suporturi magnetice cu
informaţii cu privire la jocuri şi jocuri de
noroc, publicaţii electronice descărcabile
referitoare la jocuri şi jocuri de noroc,
programe pentru jocuri de calculator
(software de calculator), programe pentru
jocuri video interactive, cartuşe pentru
jocuri de calculator (software), cartuşe
pentru jocuri video (software), software
de învăţare, aplicatii software, software
pentru comunitaţii de utilizatori, programe
de calculator interactive, software de
comunicaţii, seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice,
calculatoare şi hardware de calculator,
servere de comunicaţii (hardware de
calculator), componente hardware pentru
VPN (reţele private virtuale), hardware
pentru server de acces la reţea, hardware
pentru LAN (reţea locală de operare),
hardware pentru reţele de calculatoare,
hardware de calculator folosit la ingineria de
software asistată de calculator.
42. Creare şi dezvoltare de software pentru
jocuri video.

_________

(210) M 2017 06964
(151) 30/10/2017
(732) KONVAYO SRL, STR. GÂRLEI

NR. 47C, ET. 2, CAMERA 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KONVAYO

(511) Produse și/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).

_________

(210) M 2017 06965
(151) 30/10/2017
(732) ASOCIAŢIA AFI PROFAMILIA,

STR. GHEORGHE POP DE
BASESTI NR. 1, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420173, ROMANIA

(540)

sub Capac Asociaţia
AFI ProFamilia

www.afiprofamilia.ro
(591) Culori revendicate:albastru, maro,

roşu, gri

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
11.03.18; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

_________

(210) M 2017 06966
(151) 30/10/2017
(732) VICTOR-HORIA VASILESCU,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
45, BL. J42, SC. 4, ET. 3, AP. 55,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 023458,
ROMANIA
RADU-CLAUDIU POPESCU,
STR. SF. ELEFTERIE NR. 6,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

G GENTLEMEN'S group
(531) Clasificare Viena: 05.03.17;

27.05.01; 27.05.21; 09.01.10

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Restaurante şi cazare temporară.

_________

(210) M 2017 06967
(151) 30/10/2017
(732) SC J.T. GRUP OIL SRL, STR.

M10, NR. 0A, ZONA A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, NAVODARI,
ROMANIA

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

(540)
FAST DIESEL

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

4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi materiale
pentru iluminat, lumânări şi fitiluri (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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(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).

_________
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(210) M 2017 06968
(151) 30/10/2017
(732) MARCEL-SILVIU STROE,

STR. COSTIENI BL. 25, AP. 36,
JUDEŢUL BUZĂU, RÂMNICU
SĂRAT, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.09.12; 04.05.21; 09.07.05;
16.01.11; 16.03.13; 29.01.12

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
acesoriilor pentru telefoane (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
37. Service de reparaţii pentru telefoane şi
echipamente de comunicaţii.

_________

(210) M 2017 06969
(151) 30/10/2017
(732) CRISTIAN DOBRICĂ, ALEEA

BOTORANI NR. 4, BL. V82, SC.
2, ET. 2, AP. 45, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

mr. Tripp
(591) Culori revendicate:albastru, galben

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

35. Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o
rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii
de publicitate, servicii de management
comercial, servicii de administrare a
afacerilor, functii administrative, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor.
39. Servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, furnizare
de informații despre călătorii, în rețele
globale de calculatoare, organizarea de
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călătorii, rezervări pentru călătorii, servicii
de planificare de călătorii, organizare
și intermediere de călătorii, organizare
de transport și călătorii, agenții de
rezervare a călătoriilor, servicii de agenție
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
touroperatori pentru rezervarea de călătorii,
furnizare de informații despre transport
și călătorii, coordonarea organizării de
călătorii individuale și de grup, servicii de
turism.

_________

(210) M 2017 06970
(151) 30/10/2017
(732) S.C. CELMAITARE S.R.L., STR.

I.P. PAVLOV, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, ROMANIA

(540)
SPORTCAMP

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

_________

(210) M 2017 06971
(151) 30/10/2017
(732) Liviu Doru Alin Alexa, STR. ION

MESTER NR. 10, SC. 2, AP. 36,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SUCCES
(531) Clasificare Viena: 01.01.02;

27.05.01; 27.05.02

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

16. Ziare și alte publicaţii, ziar
online, reviste ca suplimente la ziare,
tipărituri, reviste (publicaţii periodice),
publicaţii periodice, publicaţii promoţionale
(promoționale).
35. Servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare
pentru dispunerea de spaţiu publicitar în
ziare, publicare de materiale publicitare
online, închiriere de spaţiu publicitar
online, publicitate online, difuzare de
materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online,
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, administrarea abonamentelor
la ziare (pentru terţi), organizare de
abonamente la ziare electronice, servicii
de abonamente la ziare, pentru terţi,
realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, publicitate
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pentru terţi pe internet, difuzarea publicităţii
pe Internet pentru terţi, închiriere de
spaţiu publicitar pe Internet, difuzare de
anunţuri publicitare prin Internet, servicii de
publicitate furnizate pe Internet, furnizare şi
închiriere de spaţiu publicitar pe Internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe Internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin
Internet, servicii de abonamente la
publicaţii online, pentru terţi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicaţii electronice descărcabile, servicii
de vânzare de publicaţii și în special de
ziare.
41. Publicare de ziare, publicare
multimedia a ziarelor, publicare online de
ziare electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage şi broşuri, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, servicii
de bibliotecă online, şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-
o reţea online de calculatoare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, publicare de
reviste, publicare de reviste electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
de cărţi şi reviste, publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice (care nu pot fi
descărcate), publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, servicii
de publicare de reviste, publicare de reviste
pe internet, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicaţii dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
de cărţi şi periodice electronice online,

publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
furnizare de publicaţii electronice dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, editare de
publicaţii și în special ziare. publicare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
electronice, furnizare de publicaţii on-
line, publicare multimedia a publicaţiilor
electronice, publicare de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de publicaţii
electronice (care nu se pot descărca),
furnizarea de publicaţii electronice, care nu
pot fi descărcate, servicii de publicare a
publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare.

_________

(210) M 2017 06972
(151) 30/10/2017
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

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

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Vine Clujul pe la noi!
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiințifice şi tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație referitoare la acestea, servicii de
analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea hardware şi software de
calculator.

_________

(210) M 2017 06973
(151) 30/10/2017
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

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

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Doctor ALO
(531) Clasificare Viena: 16.01.11;

24.13.01; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

_________

(210) M 2017 06974
(151) 30/10/2017
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

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

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SERVUS cu toata lumea
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

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

_________
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(210) M 2017 06975
(151) 30/10/2017
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

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

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

mama TV
(531) Clasificare Viena: 02.09.01;

02.09.14; 27.05.01; 27.05.02

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

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

_________

(210) M 2017 06976
(151) 30/10/2017
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

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

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

gospo
(531) Clasificare Viena: 02.09.14;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice,
compact-discuri, DVD-uri și alte suporturi
de stocare a datelor, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informației, calculatoare,
software de calculatoare, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit,
de producere a vaporilor, de gătit, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
20. Mobile, oglinzi, rame, containere
nemetalice pentru depozitare sau
transportare, produse din os, corn, fanoane
de balenă sau sidef (prelucrate sau
semiprelucrate, solzi, spumă de mare,
ambră.
21. Ustensile şi recipiente pentru menaj
sau bucătărie, piepteni şi bureţi, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru
perii, material pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de
construcţie, sticlărie, porţelan şi faianţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou.

_________

(210) M 2017 06977
(151) 30/10/2017
(732) Elena Vlasin, STR. POIANA LUI

STECHIL NR.9, BL. 3, AP. 203,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

IDALGO
(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.06

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________

(210) M 2017 06978
(151) 30/10/2017
(732) Elena Vlasin, STR. POIANA LUI

STECHIL NR.9, BL. 3, AP. 203,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Systems CERAMICS
of the FUTURE

(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________
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(210) M 2017 06979
(151) 30/10/2017
(732) Marius-Cristian Gafencu, STR.

DUNĂRII NR. 222, BL. 905,
SC. F, ET. 3, AP. 9, JUDEȚUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
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)

BIOBOOM organic
(531) Clasificare Viena: 05.03.13;

05.03.14; 05.03.20; 11.01.02;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau
cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

_________

(210) M 2017 06980
(151) 30/10/2017
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.

k, STR. UL. LEGIONOW NR. 37,
WADOWICE, POLONIA

(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)
La Festa - cafeaua
ta de PRIMA DATA

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

_________
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(210) M 2017 06981
(151) 30/10/2017
(732) GHEORGHE IOGHEN, STR.

MIHAIL SEBASTIAN NR. 141, BL.
V73, SC. 1, AP. 9, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AQUA KARATE
(591) Culori revendicate:albastru, maro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 02.01.08; 06.03.04;
06.03.05; 06.03.01

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

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

_________

(210) M 2017 06982
(151) 30/10/2017
(732) GRUPA MASPEX SP. Z.O.O.

SP.K., UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100, PL,
POLONIA

(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)

La Festa Cuore
(591) Culori revendicate:alb, maro, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
27.05.08; 02.09.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

_________
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(210) M 2017 06983
(151) 30/10/2017
(732) IONEL DANCI, STR. COSASULUI

NR. 15, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BORSA, ROMANIA

(540)

MOSOC original balkan wine
(591) Culori revendicate:auriu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

_________

(210) M 2017 06984
(151) 30/10/2017
(732) WALLBERG REAL ESTATE

DEVELOPMENT SRL, STR.
CORNELIU COPOSU NR. 24C,
ET. 1-S3, JUD. ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

X CITY BE X. BE DIFFERENT
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

verde, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 25.07.22

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii.

_________
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(210) M 2017 06985
(151) 30/10/2017
(732) S.C. MERIDIAN EUROPE

S.R.L., STR:. NR. 194A,
JUD. HARGHITA, BORZONT,
ROMANIA

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

(540)

sportmaniac.ro
(591) Culori revendicate:maro, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 26.01.14;
02.01.08

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

35. Furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile şi serviciile
prestate de terţi online pe internet,
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, închiriere de spaţiu publicitar
online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, furnizarea unui catalog online
cu informaţii comerciale pe internet,
organizare de tranzacţii comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin retele
de comunicaţii electronice, regruparea

în avantajul terţilor a articolelor de
îmbrăcămite şi încălţămine, a articolelor
pentru acoperirea capului, a ochelarilor de
soare, a ochelarilor de schi, a ochelarilor
de înot, a echipamentelor sportive pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.
39. Organizarea transportului de bunuri
comercializate cu amănuntul, organizarea
transportului de bunuri.

_________

(210) M 2017 06986
(151) 30/10/2017
(732) SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA,

STR. PRINCIPALĂ NR. 14A, JUD.
HARGHITA, BRADESTI, 537025,
ROMANIA

(540)

BLAUTHERM Enjoy the warm
(591) Culori revendicate:albastru-Navy

Blue Pantone 2139C, gri-Pantone
424C, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate cu preplată.
11. Instalaţii sanitare.
35. Publicitate, administraţie comercială.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

_________

(210) M 2017 06987
(151) 30/10/2017
(732) MIHAEL MILEA, STR. VALEA TEI

NR. 21, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL, STR. 9 MAI, NR.
4, SC. D, AP. 3, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500209

(540)

CartA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.09; 26.11.13;
26.11.21; 03.07.19; 01.15.15

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

35. Publicitate, închiriere, întreţinere şi
update-are material şi spaţiu publicitar,
publicitate on-line pe reţele de computere,
publicare de texte publicitare, închiriere de
timp şi spaţiu publicitar pentru comunicaţii
media.
41. Realizarea de reportaje fotografice
şi de fotografii, producţie de filme

organizarea şi conducerea de seminarii,
simpozioane, conferinţe, colocvii şi ateliere
de pregătire, organizarea de tabere, servicii
de procesare digitală a imaginilor şi a
filmelor, servicii educaţionale şi de instruire,
publicare de cărţi şi ziare online.
42. Creare şi instalare programe
de calculator, consultanţă în domeniul
hardware, instalare, întreţinere şi update-
are de software de computere, programare
hardware computerizată, crearea şi
mentenanţa paginilor web pentru clienţi,
servicii de design grafic şi artistic, găzduire
de pagini web.

_________

(210) M 2017 06988
(151) 30/10/2017
(732) Fundatia Sf. Dimitrie, STR.

AGRICULTORI NR. 62, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DECOART
(591) Culori revendicate:fucsia, albastru

turcoaz, verde lime, mov (purple),
mov închis (dark purple)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 27.05.08; 09.07.01;
09.07.25

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

9. Magneţi decorativi.
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16. Felicitări pentru diverse ocazii,
suporturi pentru creioane.
20. Obiecte (elemente) decorative din
lut, elemente ornamentale pentru ghivece
(figurine cu tijă din lemn).
21. Ghivece pentru plante.

_________

(210) M 2017 06989
(151) 30/10/2017
(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)

Ziarul de Timiş
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.11.12; 26.11.13

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

_________

(210) M 2017 06990
(151) 30/10/2017
(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)

Ziarul de Timişoara
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.11.12; 26.11.13

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

_________
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(210) M 2017 06991
(151) 30/10/2017
(732) NISRE SRL, ŞOS. OLTENIŢEI

NR. 204, CONSTRUCŢIA
C, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril ,
STR.STEFAN NEGULESCU,
NR.6A, SECTOR 1,, BUCURESTI,
011653, RO.BU, ROMANIA

(540)

instacafe CAFEA & MORE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 05.07.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară (Solicităm protecţia
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).

_________

(210) M 2017 06992
(151) 30/10/2017
(732) DAN ŢECA, STR. PADEŞU NR.

10, BL. 9, AP. 90, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Mişcarea Neo-Democratică

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

_________


