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Cereri Mărci publicate în 04/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04967 28/07/2017 SC INTERNET CORP SRL GARBO

2 M 2017 04968 28/07/2017 SC ETNO FOLCLOR MEDIA
SRL

CALATORIE PE DATORIE

3 M 2017 04969 28/07/2017 ANDOCH CONSTRUCT
INVESTMENT SRL

ASTORIUM RESIDENCE

4 M 2017 04970 28/07/2017 SC VECTRONIC SECURITY
SRL

VS VECTRONIC SECURITY

5 M 2017 04971 28/07/2017 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

TRESIQUE

6 M 2017 04972 28/07/2017 DANIELA MATEŞAN Asociaţia MEDICINA CREŞTINĂ

7 M 2017 04973 28/07/2017 SC SAPTE SPICE SA COROANA Regina 7 spice Făina
perfectă pentru cozonaci aurii şi
crescuţi ca-n poveste

8 M 2017 04974 28/07/2017 SC SAPTE SPICE SA COROANA Nobila 7 spice Cea
mai fină şi rafinată făină tip 480,
pentru specialităţi de cofetărie şi
patiserie

9 M 2017 04975 28/07/2017 OVIDIU - FLAVIU TALOS CETINA

10 M 2017 04976 28/07/2017 IKON TRADING SRL i IKON

11 M 2017 04977 28/07/2017 IKON TRADING SRL GROWING BEAUTY

12 M 2017 04978 28/07/2017 VALERIU DARII LEGENDA HAIDUCULUI

13 M 2017 04979 28/07/2017 ADRIAN FLORIN IONESCU LCM Live Cams Mansion

14 M 2017 04980 28/07/2017 Alexandru-Ionuț Luchian Alclinic MEDICAL CENTER

15 M 2017 04981 28/07/2017 LUCHIAN ALEXANDRU IONUŢ ScanoDent RADIOLOGIE
DENTARA 3D

16 M 2017 04982 28/07/2017 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Radio România Brașov FM

17 M 2017 04983 28/07/2017 SC NATUR ART INVEST SRL REFINE HOME

18 M 2017 04984 28/07/2017 SC NATUR ART INVEST SRL DOEFINE

19 M 2017 04985 28/07/2017 Asociația Camera de Comerț
Americană în România

Bucharest International
Arbitration Court (BIAC)

20 M 2017 04986 28/07/2017 Asociaţia Camera de Comerţ
Americană în România

Curtea de Arbitraj Internaţional
Bucureşti (BIAC)

21 M 2017 04988 28/07/2017 Balint-Akos Gergely Artist-office.ro

22 M 2017 04989 28/07/2017 SC KANTOR IMPEX SRL KANTOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 04990 28/07/2017 SC HARRIS ENTERPRISE SRL HE HARRIS ENTERPRISE

24 M 2017 04991 28/07/2017 SC IMAGO DEVELOPMENT
SRL

mioriţa

25 M 2017 04992 28/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL TONSILIN

26 M 2017 04993 28/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL Digest Duo Carbo Tab

27 M 2017 04994 28/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL Artro Nem Maxgel

28 M 2017 04995 28/07/2017 HEALTH ADVISORS SRL Artro Nem Caps
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(210) M 2017 04967
(151) 28/07/2017
(732) SC INTERNET CORP SRL, STR.

PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 28,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011683,
ROMANIA

(540)
GARBO

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

16. Hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase),
caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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.
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 04968
(151) 28/07/2017
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA

SRL, ŞOS. DUDEŞTI-
PANTELIMON NR. 1-3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 033091,
ROMANIA

(540)
CALATORIE PE DATORIE

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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 04969
(151) 28/07/2017
(732) ANDOCH CONSTRUCT

INVESTMENT SRL, BDUL.
CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, SC. 2, ET. 7, AP. 43,
SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ASTORIUM RESIDENCE

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/07/2017

(210) M 2017 04970
(151) 28/07/2017
(732) SC VECTRONIC SECURITY SRL,

STR. TOHANI NR. 35, JUDEŢUL
PRAHOVA, MIZIL, ROMANIA

(540)

VS VECTRONIC SECURITY
(591) Culori revendicate:negru, albastru,

roşu

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
01.01.17; 01.01.25; 26.01.04;
26.01.11; 26.01.21; 29.01.13

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

38. Servicii de dispecerat pentru
monitorizarea serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii
de transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniu pază.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04971
(151) 28/07/2017
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC NR. 35,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700520,
RO.IA, ROMANIA

(540)
TRESIQUE

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

5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04972
(151) 28/07/2017
(732) DANIELA MATEŞAN,

BDUL.EROILOR DE LA TISA NR
29, AP. 1,, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI
NR. 5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300030,
ROMANIA

(540)
Asociaţia MEDICINA

CREŞTINĂ
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04973
(151) 28/07/2017
(732) SC SAPTE SPICE SA , STR.

TIMIŞ NR. 22, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA, VL,
ROMANIA

(540)

COROANA Regina 7
spice Făina perfectă

pentru cozonaci aurii şi
crescuţi ca-n poveste

(591) Culori revendicate:galben, auriu,
roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 05.07.02;
08.01.12; 08.01.25; 12.01.09;
24.09.05; 24.09.07; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.15

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04974
(151) 28/07/2017
(732) SC SAPTE SPICE SA , STR.

TIMIŞ NR. 22, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA, VL,
ROMANIA

(540)

COROANA Nobila 7 spice
Cea mai fină şi rafinată făină

tip 480, pentru specialităţi
de cofetărie şi patiserie

(591) Culori revendicate:portocaliu,
maro, roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 05.07.02;
08.01.15; 24.01.13; 24.09.05;
25.01.09; 29.01.15

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04975
(151) 28/07/2017
(732) OVIDIU - FLAVIU TALOS, ALEEA

BORSEC NR. 2, AP. 19, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

CETINA
(531) Clasificare Viena: 06.01.04;

26.11.12; 26.11.13; 26.11.25;
27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04976
(151) 28/07/2017
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

i IKON

(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 26.03.23;
27.05.02; 27.05.21; 29.01.12

(511) Produse si/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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04977
(151) 28/07/2017
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)
GROWING BEAUTY

(511) Produse si/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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04978
(151) 28/07/2017
(732) VALERIU DARII,

ALE.MOZAICULUI NR. 8, BL.
B8, SC. B, AP. 45, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LEGENDA HAIDUCULUI

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

5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04979
(151) 28/07/2017
(732) ADRIAN FLORIN IONESCU,

STR. BÎRZAVA NR. 11, JUDEŢUL
TIMIŞ, DUMBRAVITA, ROMANIA

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

(540)

LCM Live Cams Mansion
(591) Culori revendicate:albastru, gri,

alb, negru

(531) Clasificare Viena: 26.11.01;
27.05.12; 29.01.14

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
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 04980
(151) 28/07/2017
(732) Alexandru-Ionuț Luchian, STR.

CALEA BUCOVINEI, NR. 4B,
JUDEȚUL SUCEAVA, RĂDĂUȚI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alclinic MEDICAL CENTER
(591) Culori revendicate:turcoaz

(pantone 7472C), gri (pantone
424C)
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(531) Clasificare Viena: 26.04.03;
27.05.01; 27.05.14; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, organizare
și desfașurare conferințe, simpozioane,
cursuri, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
44. Servicii oferite de clinici şi centre
dentare, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii şi
tomografii dentare, evaluare medicală
şi analize specifice domeniului, servicii
prestate de tehnicieni de radiologie
şi tomografie, servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de igienă şi frumusete
pentru oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04981
(151) 28/07/2017
(732) LUCHIAN ALEXANDRU IONUŢ,

CALEA BUCOVINEI NR. 4B,
JUDEŢUL SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ScanoDent RADIOLOGIE
DENTARA 3D

(591) Culori revendicate:turcoaz
(pantone 3115C), gri(pantone
424C), gradient(pantone
3115C-306C)

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
26.04.14; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii oferite de clinici și centre
dentare, inclusiv servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii și
tomografii dentare, evaluare medicală
și analize specifice domeniului, servicii
prestate de tehnicieni de radiologie și
tomografie, servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04982
(151) 28/07/2017
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE , STR.
GENERAL BERTHELOT
NR.60-64, SECTOR 1,
BUCURESTI, B, ROMANIA

(540)

Radio România Brașov FM
(591) Culori revendicate:negru, albastru

(PANTONE 287C)

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
26.11.12; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Creare și menținere site web și
pagini dedicate în rețelele de socializare pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04983
(151) 28/07/2017
(732) SC NATUR ART INVEST SRL,

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

(540)

REFINE HOME
(531) Clasificare Viena: 12.03.01;

14.01.02; 27.05.02; 27.05.11

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

6. Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru
căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, produse de lăcătușerie și
feronerie metalică, tuburi metalice, case de
bani, produse metalice necuprinse în alte
clase, minereuri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
21. Ustensile şi recipienți pentru menaj sau
de bucătărie (nici din materiale prețioase,
nici placate), piepteni şi bureţi, perii (cu
excepția pensulelor), material pentru perii,
material pentru curăţare, bureți metalici,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei de construcţie), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04984
(151) 28/07/2017
(732) SC NATUR ART INVEST SRL,

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

(540)

DOEFINE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04985
(151) 28/07/2017
(732) Asociația Camera de Comerț

Americană în România, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 11,
UNION INTERNATIONAL
CENTER, ET. 4 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL
, STR. TACHE IONESCU NR.
5, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Bucharest International
Arbitration Court (BIAC)

(531) Clasificare Viena: 27.05.12

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

9. Programe de calculator, software
de calculator (programe), programe de
calculator pentru accesarea şi folosirea
internetului, programe de calculator stocate
în format digital, programe de calculator
pentru accesarea, răsfoirea şi căutarea în
bazele de date online a publicațiilor în
format digital, toate înregistrate pe suporturi
de date sau furnizate on-line din baze de
date sau de pe internet.
16. Articole de papetărie şi accesorii
educative, hârtie şi carton, buletine
informative, reviste (publicaţii periodice),
material didactic (cu excepţia aparatelor),
fișe cu informaţii, publicaţii imprimate,
sacose şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, produse din hârtie de unică
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folosință (tipizate), materiale pentru filtrare
din hârtie, suporturi pentru bani, obiecte
de arta şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, echipament pentru
educaţie(cu excepția aparatelor), cărţi
educative, materiale educative tipărite,
enciclopedii, reviste ştiinţifice, reviste
generaliste, cărţi documentare.
35. Publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, cercetare în domeniul afacerilor
şi cercetare de piață, consultanţă în
domeniul analizei activității economice,
studii de piață.
41. Publicare de cărţi şi reviste, publicare
de cărţi şi recenzii, publicare de reviste
şi cărţi, editare de cărţi şi recenzii,
publicare de periodice şi cărţi în format
electronic, servicii de educaţie juridică,
furnizare de cursuri de educaţie continuă
în domeniul juridic, servicii educative
pentru adulti în domeniul juridic, organizare
de seminarii şi conferințe, organizare
de seminarii şi congrese, organizare
de conferințe, expoziţii şi concursuri,
organizarea de conferințe referitoare
la educaţie, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională,
organizare de conferințe pe teme de
comerț, organizarea şi conducerea de
conferințe şi seminarii,
45. Servicii juridice, consiliere juridică,
compilare de informaţii juridice, furnizarea
de informaţii juridice, consultanţă oferită de
experți pentru problemele juridice, servicii
de arbitraj, servicii de arbitraj în legătură
cu relațiile industriale, servicii de arbitraj,
intermediere şi conciliere privind conflicte,
mediere, servicii de mediere, servicii de
mediere juridică, consiliere cu privire la
litigii, servicii în materie de litigii, servicii de
soluționare a litigiilor, asistenţă pentru litigii
asistă de calculator, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de mediere a
conflictelor conjugale, servicii de arbitraj,

intermediere şi conciliere privind conflicte,
consiliere cu privire la litigii, servicii de
soluționare a litigiilor, cercetări juridice,
consultanţă în materie de litigii, furnizare
de informaţii judiciare, servicii de asistenţă
pentru litigii, servicii de consiliere juridică,
servicii de contencios, servicii de informaţii
juridice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04986
(151) 28/07/2017
(732) Asociaţia Camera de Comerţ

Americană în România, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 11,
UNION INTERNATIONAL
CENTER, ET. 4, SECTOR 1
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL
, STR. TACHE IONESCU NR.
5, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
Curtea de Arbitraj

Internaţional Bucureşti (BIAC)
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, software
de calculator (programe), programe de
calculator pentru accesarea şi folosirea
intemetului, programe de calculator stocate
în format digital, programe de calculator
pentru accesarea, răsfoirea şi căutarea în
bazele de date online a publicaţiilor în
format digital, toate înregistrate pe suporturi
de date sau furnizate on-line din baze de
date sau de pe internet.
16. Articole de papetărie şi accesorii
educative, hârtie şi carton, buletine
informative, reviste (publicaţii periodice),
material didactic (cu excepţia aparatelor),
fise cu informaţii, publicaţii imprimate,
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sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, produse din hârtie de unică
folosinţă (tipizate) , materiale pentru filtrare
din hârtie, suporturi pentru bani, obiecte
de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, echipament pentru
educaţie (cu excepţia aparatelor), cărţi
educative, materiale educative tipărite,
enciclopedii, reviste ştiinţifice, reviste
generaliste, cărţi documentare.
35. Publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, cercetare în domeniul afacerilor
şi cercetare de piaţă, consultanţă în
domeniul analizei activităţii economice,
studii de piaţă.
41. Publicare de cărţi şi reviste, publicare
de cărţi şi recenzii, publicare de reviste
şi cărţi, editare de cărţi şi recenzii,
publicare de periodice şi cărţi în format
electronic, servicii de educaţie juridică,
furnizare de cursuri de educaţie continua
în domeniul juridic, servicii educative
pentru adulti în domeniul juridic, organizare
de seminarii şi conferinţe, organizare
de seminarii şi congrese, organizare
de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
organizarea de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională,
organizare de conferinţe pe teme de
comerţ, organizarea şi conducerea de
conferinţe şi seminarii.
45. Servicii juridice, consiliere juridică,
compilare de informaţii juridice, furnizarea
de informaţii juridice, consultanţă oferită de
experţi pentru problemele juridice, servicii
de arbitraj, servicii de arbitraj în legătură
cu relaţiile industriale, servicii de arbitraj,
intermediere şi conciliere privind conflicte,
mediere, servicii de mediere, servicii de
mediere juridică, consiliere cu privire la
litigii, servicii în materie de litigii, servicii

de solutionare a litigiilor, asistenţă pentru
litigii asistată de calculator, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
mediere a conflictelor conjugale, servicii de
arbitraj, intermediere şi conciliere privind
conflicte, consiliere cu privire la litigii,
servicii de soluţionare a litigiilor, cercetări
juridice, consultanţă în materie de litigii,
furnizare de informaţii judiciare, servicii de
asistenţă pentru litigii, servicii de consiliere
juridică, servicii de contencios, servicii de
informaţii juridice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04988
(151) 28/07/2017
(732) Balint-Akos Gergely, BDUL. 21

DECEMBRIE 1989 NR. 37, AP. 63,
JUDEŢUL CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400124,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

Artist-office.ro
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

41. Organizarea de spectacole, servicii
de impresariat, prezentarea de spectacole
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live, rezervarea de locuri pentru spectacole,
închiriere de decoruri pentru spectacole,
divertisment, activităţi culturale, cluburi
de divertisment sau educaţie, cluburi
de noapte, publicare şi publicare on-
line, producţie de programe radio şi tv.
instruire, educaţie, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de
benzi video, montaj pe benzi video,
producţie de filme pe benzi video,
servicii de agenţii de bilete (servicii
de divertisment), servicii de animatori,
publicare de cărţi, studiouri de cinema,
servicii de cluburi, servicii de compoziţie
muzicală, organizare de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare şi
dirijare de concerte, servicii de discoteca,
informaţii în materia de divertisment,
divertisment radiofonic şi televizat,
exploatarea echipamentelor de karaoke,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrari sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
music-hall, servicii de orchestră, organizare
de baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), publicare de texte altele decît
textele publicitare, publicare electronică
online a cărţilor şi periodicelor, redactarea
de scenarii, redactarea de texte, altele
decît cele publicitare, reprezentaţii teatrale,
rezervarea de locuri pentru spectacole,
producţie de spectacole, prezentare de
spectacole live, servicii de studiouri
de înregistrare, studiouri de cinema
(prezentări cinematografice), subtitrare,
servicii pentru organizarea timpului liber,
producţie muzicală.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04989
(151) 28/07/2017
(732) SC KANTOR IMPEX SRL, BDUL.

CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
163, AP. 2, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

KANTOR
(591) Culori revendicate:galben,

albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 01.01.03;
01.01.10; 27.05.01; 29.01.13

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

40. Tratament de materiale, tipografie
şi servicii de imprimare, servicii de
imprimare personalizată şi montaj,
imprimare şi developare fotografică
şi cinematografică, imprimare litografică
şi offset, închirieri de aparate
pentru imprimare, gravare, laminare,
inscripţionare cu laser, tratarea şi finisarea
hârtiei, tipărirea şabloanelor, fotogravură,
serigrafie, flexografie, print digital (tipărire),
personalizare materiale textile, servicii de
personalizare autocolante, inscripţionare
auto.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04990
(151) 28/07/2017
(732) SC HARRIS ENTERPRISE SRL,

STR. NICOLAE IORGA NR. 3,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550361,
ROMANIA

(540)

HE HARRIS ENTERPRISE
(591) Culori revendicate:negru, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
27.05.22; 29.01.12

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

35. Publicitate, administraţie comercială.

36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04991
(151) 28/07/2017
(732) SC IMAGO DEVELOPMENT

SRL, STR. MACILOR, NR. 29,
CAMERA 2, JUD. TIMIŞ, GIROC,
RO.TI, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

mioriţa
(591) Culori revendicate:roşu, alb,

galben, verde, negru, maro, crem,
gri

(531) Clasificare Viena: 03.04.11;
03.04.24; 03.04.25; 27.05.01;
29.01.15

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântă
rire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04992
(151) 28/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI, NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 6 1/2-8, CAMERA 17A
ȘI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5., BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
TONSILIN

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04993
(151) 28/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
Digest Duo Carbo Tab

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04994
(151) 28/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 61/2-8, CAMERA 17 A
ŞI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
Artro Nem Maxgel

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04995
(151) 28/07/2017
(732) HEALTH ADVISORS SRL,

CALEA RAHOVEI, NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE A-
B, STÂLPII 6 1/2-8, CAMERA 17A
ȘI CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5., BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
Artro Nem Caps

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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