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Cereri Mărci publicate în 05/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04152 28/06/2017 SHOPPING CHIC ONLINE SRL Chic PARIS - BUCHAREST

2 M 2017 04233 28/06/2017 SC SALVAVET COMIMPEX
SERVICII VETERINARE
SPECIALE SRL

SALVAVET

3 M 2017 04234 28/06/2017 DELTA STUDIO SRL Keramyth affordable design

4 M 2017 04235 28/06/2017 SC JUST CLASSICS SRL Just Classics MotorSport

5 M 2017 04236 28/06/2017 SC JUST CLASSICS SRL just classics

6 M 2017 04237 28/06/2017 SC D'ARTE ATELIER SRL de la Li

7 M 2017 04238 28/06/2017 SC TOTAL BUILDING
MILENIUM SRL

TBM GRUP

8 M 2017 04239 28/06/2017 ADRIAN-LAURENŢIU ŞERBAN SMART CLUB ROMÂNIA

9 M 2017 04240 28/06/2017 SC SAMMILLS DISTRIBUTION
SRL

AQVASANA

10 M 2017 04241 28/06/2017 SC TONI ECO FISHING SRL LACUL GREEN PARADISE
Paradisul Verde al Pescarilor

11 M 2017 04242 28/06/2017 SC SPARKWEB SOLUTIONS
SRL

SPARKWEB

12 M 2017 04243 28/06/2017 SOSU GEORGETA-IULIANA Perne Gravide

13 M 2017 04244 28/06/2017 BGS DIVIZIA DE INVESTIGAŢII
SRL

BGS DIVIZIA INVESTIGAŢII

14 M 2017 04245 28/06/2017 BGS DIVIZIA DE SECURITATE
SRL

BGS DEFINIŢIA SIGURANŢEI

15 M 2017 04246 28/06/2017 GHEORGHE CARP Murielle

16 M 2017 04247 28/06/2017 BIG IDEAS AGENCY SRL Slight WE CAN, WE DO

17 M 2017 04248 28/06/2017 SC AUDIOMED SRL Ideal recipes! DR.ALL say Dr.All
and that's all!

18 M 2017 04249 28/06/2017 IONUŢ BADEA Camara Strabunilor Produse
inspirate din retete stravechi

19 M 2017 04250 28/06/2017 MARIANA-CAMELIA VÂRZARU
VICTOR DORCIOMAN

NUM LIT

20 M 2017 04251 28/06/2017 S.C. UNICARM S.R.L. SALAM CRENGUŢA

21 M 2017 04252 28/06/2017 SC HEIST INDUSTRIES SRL BETON FESTIVAL

22 M 2017 04253 28/06/2017 SC AROME & FRESH SRL aromé HEALTHY BAR

23 M 2017 04254 28/06/2017 DĂNUŢ SANDU BESTSELLERS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 04255 28/06/2017 DĂNUŢ SANDU Produse Ardeleneşti

25 M 2017 04256 28/06/2017 DĂNUŢ SANDU Gustruri Moldoveneşti

26 M 2017 04257 28/06/2017 AGENTIA NATIONALA PENTRU
ARII NATURALE PROTEJATE

ANANP Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate

27 M 2017 04258 28/06/2017 BCR LEASING IFN SA CarWIZZ

28 M 2017 04259 28/06/2017 BCR LEASING IFN SA BCR eGO

29 M 2017 04260 28/06/2017 VIOREL MARIUS NEGREA PANORAMIC RESIDENCE
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(210) M 2017 04152
(151) 28/06/2017
(732) SHOPPING CHIC ONLINE SRL,

STR. GRUIULUI NR. 82, BL.
P5, SC. A, ET. 2, AP. 11, JUD.
ARGEŞ, CÂMPULUNG MUSCEL,
ROMANIA

(540)

Chic PARIS - BUCHAREST
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

14. Giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, genţi de voiaj
şi de transport.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04233
(151) 28/06/2017
(732) SC SALVAVET COMIMPEX

SERVICII VETERINARE
SPECIALE SRL, STR. ILIOARA
NR. 16, BL. E, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032125, ROMANIA

(540)

SALVAVET
(591) Culori revendicate:albastru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.12; 03.11.02;
03.11.03

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de
produse farmaceutice veterinare şi produse
tip petshop, cum ar fi: produse veterinare,
produse farmaceutice veterinare, substanţe
dietetice de uz veterinar, suplimente
dietetice de uz veterinar, suplimente
alimentare pentru animale, produse
sanitare de uz veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectante, produse de
îngrijire şi întreţinere pentru animale,
cosmetice pentru animale, hrană pentru
animale, băuturi pentru animale, hrană
dietetică pentru animale, hrană pentru
animale cu nevoi speciale, produse de
îngrijire şi întreţinere pentru animale cu
nevoi speciale, accesorii pentru animale,
accesorii pentru animale cu nevoi speciale,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunatoare, aparate şi instrumente
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veterinare, produse antiparazitare, vitamine
pentru animale, minerale pentru animale,
produse pentru litiere, jucării pentru
animale, îmbrăcăminte pentru animale
(cu excepţia transportului lor) permitând
clienţilor să vadă produsele şi să le
achiziţioneze cât mai comod, inclusiv
prin intermediul de site-uri web, comerţ
electronic, servicii de import-export, pet
shops, lanţuri de magazine, servicii tip
franciză, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de promovare a
vânzărilor printr-un serviciu de fidelizare
a clientelei prin intermediul cardurilor de
fidelitate şi/sau a cardurilor de reduceri,
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii, târguri, evenimente, concursuri
în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
de programe de stimulare a vânzărilor,
toate serviciile cuprinse în această
clasă făcând referire la produse de
uz veterinar alimentare, nealimentare,
medicamentoase, accesorii şi produse
destinate întreţinerii sănătăţii animalelor.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă
şi frumuseţe pentru animale, îngrijirea
animalelor, asistenţă veterinară, consiliere
farmaceutică veterinară, servicii medicale
pentru animale oferite inclusiv printr-o
reţea de furnizori de servicii medicale pe
bază contractuală, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, consultanţă profesională în
materie de servicii veterinare, servicii de
informaţii veterinare oferite pe internet,
consiliere cu privire la creşterea şi hrănirea
animalelor, închiriere de instrumente de
medicină veterinară, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de analize în legatură
cu tratamentul animalelor, servicii de igienă
şi îngrijire dentară pentru animale, servicii
de spitalizare pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,

toate serviciile cuprinse în această clasă
referitoare la cele destinate animalelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04234
(151) 28/06/2017
(732) DELTA STUDIO SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 1-3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Keramyth affordable design
(531) Clasificare Viena: 27.05.10;

27.05.17

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

19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau
de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu
excepţia pensulelor), materiale pentru perii,
materiale de curăţare, lână metalică, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04235
(151) 28/06/2017
(732) SC JUST CLASSICS SRL,

COMUNA ULMI, JUD. GIURGIU,
SAT ULMI, ROMANIA

(540)

Just Classics MotorSport
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

24.07.03; 24.07.11

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe
uscat, în aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04236
(151) 28/06/2017
(732) SC JUST CLASSICS SRL,

COMUNA ULMI, JUD. GIURGIU,
SAT ULMI, ROMANIA

(540)

just classics
(591) Culori revendicate:alb, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.01.16; 26.01.18; 25.07.04;
27.05.01; 27.05.02; 18.01.07;
18.01.09; 18.01.23

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe
uscat, în aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04237
(151) 28/06/2017
(732) SC D'ARTE ATELIER SRL, STR.

CAPORAL PETRE MISCA NR. 7,
BL. M20, SC. 1, AP. 12, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, MATEI VOIEVOD NR. 115-123,
BL. O2, SC. C, ET. 5, AP. 112,
SECTOR 2, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

de la Li
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi acoperire
a capului.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/06/2017

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor), a articolelor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine, cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin intermediul site-
urilor web, administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru
alte companii, răspândirea materialelor
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
consiliere pentru clienţi, managementul
afacerilor pentru artişti, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
marcheting, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate în aer liber, producţia
de clipuri publicitare, publicarea textelor
publicitare, scrierea textelor publicitare,
intermedieri de promoţii de vânzare,
distribuirea eşantioanelor, reclame online.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
concursurilor de frumuseţe, furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate şi fitness).
42. Creaţii de modă, design vestimentar.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04238
(151) 28/06/2017
(732) SC TOTAL BUILDING MILENIUM

SRL, DN 65B, AUTOSTRADA
BUCUREŞTI- PITEŞTI (KM. 105,
CORP C1), JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

TBM GRUP
(591) Culori revendicate:roşu, alb

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

6. Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04239
(151) 28/06/2017
(732) ADRIAN-LAURENŢIU ŞERBAN,

ŞOS. VERGULUI NR. 17, BL.
H3B, SC. B, ET. 5, AP. 22,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022442,
ROMANIA

(540)
SMART CLUB ROMÂNIA

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04240
(151) 28/06/2017
(732) SC SAMMILLS DISTRIBUTION

SRL, STR. MIORIŢEI NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1, BIROUL
NR. 4, ET. 2, COMUNA BOTIZ,
JUD. SATU MARE, SAT BOTIZ,
ROMANIA

(540)

AQVASANA
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

alb

(531) Clasificare Viena: 05.01.01;
06.01.02; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.13

 (511)
 

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

32. Apă plată, apă carbogazoasă, apă
(băuturi), apă potabilă, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de
izvor, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
carbogazoasă, ape minerale (băuturi).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
 
 Se invoca:
 prioritatea nr: 87436069 din data 05.04.2017 
 si tara US, avand starea acceptata. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04241
(151) 28/06/2017
(732) SC TONI ECO FISHING

SRL, STR. PLAIULUI NR. 48,
JUD. DÂMBOVIŢA, MORENI,
ROMANIA

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

(540)

LACUL GREEN PARADISE
Paradisul Verde al Pescarilor

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena: 03.09.01;
03.09.04; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.03

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04242
(151) 28/06/2017
(732) SC SPARKWEB SOLUTIONS

SRL, STR. DUDULUI NR. 7,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

SPARKWEB
(591) Culori revendicate:turcoaz

(531) Clasificare Viena: 01.01.04;
27.05.04; 29.01.04

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

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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04243
(151) 28/06/2017
(732) SOSU GEORGETA-IULIANA,

STR. CLOPOTARI NR. 6, BL.
920B, SC. A, AP. 19, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700706, ROMANIA

(540)
Perne Gravide

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

20. Perne.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04244
(151) 28/06/2017
(732) BGS DIVIZIA DE INVESTIGAŢII

SRL, CALEA VITAN NR. 293,
ET, 6, CAM. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BGS DIVIZIA INVESTIGAŢII
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04245
(151) 28/06/2017
(732) BGS DIVIZIA DE SECURITATE

SRL, CALEA VITAN NR. 293,
ET. 8, CAM. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BGS DEFINIŢIA SIGURANŢEI
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04246
(151) 28/06/2017
(732) GHEORGHE CARP, STR.

GAROAFEI NR. 56E, SAT VALEA
LUPULUI, JUDEŢUL IAŞI,
COMUNA VALEA LUPULUI,
ROMANIA

(540)

Murielle
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

368C), albastru ((Pantone 7670C)

(531) Clasificare Viena: 05.03.15;
05.07.08; 05.07.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04247
(151) 28/06/2017
(732) BIG IDEAS AGENCY SRL, STR.

DOINEI NR. 82, JUDEŢUL ILFOV,
FUNDENI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)

Slight WE CAN, WE DO
(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 27.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 04248
(151) 28/06/2017
(732) SC AUDIOMED SRL, ALEEA

TEILOR NR.1, VILA C, PARTER,
JUDEŢ HUNEDOARA, URICANI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

Ideal recipes! DR.ALL
say Dr.All and that's all!

(591) Culori revendicate:alb, roşu,
negru, bej, galben, verde, albastru
deschis

(531) Clasificare Viena: 01.15.03;
02.01.01; 02.01.11; 08.07.04;
08.07.17; 20.05.07; 27.05.01;
29.01.15

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

43. Servicii de alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04249
(151) 28/06/2017
(732) IONUŢ BADEA, STR.

STANJENEILOR NR. 4, BL.
62, SC. 1, AP. 9, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Camara Strabunilor Produse
inspirate din retete stravechi

(531) Clasificare Viena: 03.01.16;
04.03.03; 04.03.19; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04250
(151) 28/06/2017
(732) MARIANA-CAMELIA VÂRZARU ,

GH. LAZĂR NR. 4, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, RO.BR, ROMANIA
VICTOR DORCIOMAN, STR.
CARPAŢILOR NR. 4A, SC. B,
AP. 11, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
RO.BR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, STR.
BAIA DE ARAMĂ NR. 1, BLOC B,
SC. 3, ET.6, AP. 117, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022204

(540)
NUM LIT

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), materiale
pentru desen şi pentru artişti, pensule,
material didactic şi de instruire, foi,
folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04251
(151) 28/06/2017
(732) S.C. UNICARM S.R.L. ,

STR.PRINCIPALĂ NR.314,
COMUNA VETIŞ, JUDEŢUL SATU
MARE, 447355, SM, ROMANIA

(740) S.C. GRAFISENS S.R.L. , STR.
GOVORA NR. 16A, SC. 1,
PARTER JUD.CLUJ NAPOCA,
CLUJ-NAPOCA, 400664,
ROMANIA

(540)
SALAM CRENGUŢA

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Servicii de marketing, de promovare
și publicitate a produselor din clasa 29,
strângerea la un loc, în beneficiul terților,
a produselor din clasa 29 (exceptând
transportul lor) pentru a le permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshoping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04252
(151) 28/06/2017
(732) SC HEIST INDUSTRIES SRL,

STR. ICOANEI NR. 15, ET. 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO.BU,
ROMANIA

(540)

BETON FESTIVAL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04253
(151) 28/06/2017
(732) SC AROME & FRESH SRL, B-

DUL MUNCII, NR. 69, BL. CORP
1, PARTER, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(540)

aromé HEALTHY BAR
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(591) Culori revendicate:portocaliu,
verde, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
05.03.15; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.04; 29.01.14

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04254
(151) 28/06/2017
(732) DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
BESTSELLERS

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

18. Pieie şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie, produse din piele,
imitaţii de piele, articole de voiaj şi şelărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă, ţesături şi
cuverturi pentru uz caznic, lenjerie de pat
din hârtie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului .
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, articole de mercerie şi
pasmanterie, fermoare.
29. Produse din 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, alimente de origine animală,
legume precum şi produse horticole
comestibile preparate pentru consum sau
conservare, băuturi pe bază de lapte (sau
cu conţinut predominant de lapte).
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făina şi
preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, gheaţă zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), alimente
de origine vegetală preparate în vederea
consumului sau a conservării, ca şi aditivi
pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman,
fulgi de ovăz.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale: malţ, produse
agricole care nu au suferit niciun proces de
preparare în vederea consumului, animale
şi plante vii ca şi hrana pentru animale, lemn
brut, cereale brute, ouă fecundate pentru
clocit, moluşte şi crustacee vii.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau
organizaţii al căror scop principal este:
să ofere asistenţă în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale
sau comerciale, ca şi serviciile asigurate
de firme de publicitate care se ocupă în
principal de comunicare publică, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse
sau servicii, strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi
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asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca
şi compilarea datelor matematice sau
statistice, serviciile agenţiilor de publicitate,
ca şi servicii ca distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă, sau distribuirea de
mostre.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04255
(151) 28/06/2017
(732) DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

Produse Ardeleneşti
(531) Clasificare Viena: 26.11.12;

27.05.01; 27.05.11; 01.03.01;
01.03.15

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

29. Produse din 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, alimente de origine animală,
legume precum şi produse horticole
comestibile preparate pentru consum sau
conservare, băuturi pe bază de lapte (sau
cu conţinut predominant de lapte).
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), alimente
de origine vegetală preparate în vederea
consumului sau a conservării, ca şi aditivi
pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman,
fulgi de ovăz.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ, produse
agricole care nu au suferit niciun proces de
preparare în vederea consumului, animale
şi plante vii ca şi hrană pentru animale, lemn
brut, cereale brute, ouă fecundate pentru
clocit, moluşte şi crustacee vii.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau
organizaţii al căror scop principal este:
să ofere asistenţă în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale
sau comerciale, ca şi serviciile asigurate
de firme de publicitate care se ocupă în
principal de comunicare publică, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse
sau servicii, strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau
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en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca
şi compilarea datelor matematice sau
statistice, serviciile agenţiilor de publicitate,
ca şi servicii ca distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă, sau distribuirea de
mostre.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04256
(151) 28/06/2017
(732) DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

Gustruri Moldoveneşti
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.03

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

29. Produse din 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, alimente de origine animală,
legume precum şi produse horticole
comestibile preparate pentru consum sau

conservare, băuturi pe bază de lapte (sau
cu conţinut predominant de lapte).
30. Clasa 30: Cafea, ceai, cacao şi
înlocuitori de cafea, orez, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
alimente de origine vegetală preparate
în vederea consumului sau a conservării,
ca şi aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor, băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată, cereale preparate pentru
consumul uman, fulgi de ovăz.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ, produse
agricole care nu au suferit niciun proces de
preparare în vederea consumului, animale
şi plante vii ca şi hrană pentru animale, lemn
brut, cereale brute, ouă fecundate pentru
clocit, moluşte şi crustacee vii.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau
organizaţii al căror scop principal este: să
ofere
asistenţă în exploatarea sau conducerea
unei întreprinderi comerciale sau să ofere
asistenţă în ceea ce priveşte conducerea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale
întreprinderilor industriale sau comerciale,
ca şi serviciile asigurate de firme de
publicitate care se ocupă în principal
de comunicare publică, declaraţii sau
anunţuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau
servicii, strângerea la un loc, în beneficiul
terţior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări,
ca şi compilarea datelor matematice sau
statistice, serviciile agenţiilor de publicitate,
ca şi servicii ca distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă, sau distribuirea de
mostre.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04257
(151) 28/06/2017
(732) AGENTIA NATIONALA PENTRU

ARII NATURALE PROTEJATE ,
ALEEA LACUL MORII NR. 151,
SECTOR 6, BUCUREŞTI

(540)

ANANP Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate

(591) Culori revendicate:maro deschis,
maro închis, albastru, verde
deschis, verde închis, portocaliu,
roşu

(531) Clasificare Viena: 01.03.01;
01.03.06; 03.07.24; 05.01.01;
06.01.04; 27.05.01; 27.05.22;
24.01.10; 24.01.11; 29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04258
(151) 28/06/2017
(732) BCR LEASING IFN SA, STR.

PIAŢA ALBA IULIA, NR. 8, BL. I7,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CarWIZZ

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04259
(151) 28/06/2017
(732) BCR LEASING IFN SA, STR.

PIAŢA ALBA IULIA, NR. 8, BL. I7,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BCR eGO

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04260
(151) 28/06/2017
(732) VIOREL MARIUS NEGREA

, STR. ANDREI MUREŞANU
NR. 6, SC. B, AP. 19, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD , BISTRIŢA ,
ROMANIA

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

(540)

PANORAMIC RESIDENCE
(531) Clasificare Viena: 07.01.24;

27.05.01; 27.05.11

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare,
servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare, servicii de consultanţă privind
proprietăţiile imobiliare, servicii de investiţii
în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare
şi clădirile, servicii de căutare de
proprietăţi imobiliare naţionale, servicii de
consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de cercetare privind
selectarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări în domeniul proprietăţilor

imobiliare, servicii de finanţare privind
dezvoltarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de consultanţă în materie de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind
investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziţia de proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi
a proprietăţilor, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor
imobiliare, servicii de asigurări cu privire
la bunuri imobiliare, servicii financiare
pentru achiziţionarea de proprietăţi
imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi
birouri, închirieri de apartamente, închirieri
de locuinţe (apartamente), finanţare
imobiliară, investiţii imobiliare, gestiunea
imobilelor, consultanţă imobiliară,
dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, planificare imobiliară
(activităţi financiare).
37. Construcţii, reparaţii, întreţinere şi
restaurări imobile, servicii de instalaţii de
apă, canal, gaz, termoficare, telefonie,
comunicaţii internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖




