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Cereri Mărci publicate în 04/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05518 28/08/2017 S.C. ROBIT IMPEX sideccadba

2 M 2017 05519 28/08/2017 SC ROBIT IMPEX SRL Sidecad soluţie de curăţare
igienizare cadă baie

3 M 2017 05520 28/08/2017 SC VI TECHNOLOGIES SRL viTech

4 M 2017 05521 28/08/2017 SC LISABONA GRILL SRL LISABONA GRILL

5 M 2017 05522 28/08/2017 SERBAN SI ASOCIATII SRL Serban şi Asociaţii environmental
consulting

6 M 2017 05523 28/08/2017 SC MARTY PAN SRL MARTY RESTAURANTS

7 M 2017 05524 28/08/2017 SC ENGIE INSTALAŢII SRL ENGIE INSTALAŢII

8 M 2017 05525 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL DIN NATURĂ PENTRU
SĂNĂTATEA TA

9 M 2017 05526 28/08/2017 SC INTER CONECTER SRL Americana Nussknacker

10 M 2017 05527 28/08/2017 FLAVIUS-OCTAVIAN NICOLAU PUBLIC MO

11 M 2017 05528 28/08/2017 Twentieth Century Fox Film
Corporation

FOX+

12 M 2017 05529 28/08/2017 FLAVIUS-OCTAVIAN NICOLAU

13 M 2017 05530 28/08/2017 Euro Marsen SRL SERGIU NEDELEA
SOMMELIER
WWW.WINETASTE.RO

14 M 2017 05531 28/08/2017 ZAZA LIGHTING SRL ZAZA LIGHTING

15 M 2017 05532 28/08/2017 OBLIO SOFTWARE oblio.eu

16 M 2017 05533 28/08/2017 ASOCIATIA VATRA SATULUI
SACADATE

Asociatia '' Vatra Satului''
Sacadate 2015

17 M 2017 05534 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NATURAL PENTRU TINE

18 M 2017 05535 28/08/2017 GEORGE HALEP Jupanu'

19 M 2017 05536 28/08/2017 ASOCIATIA DOMINIUM KIDS TOP MODEL

20 M 2017 05537 28/08/2017 SC ABILITY GUARD SRL ABILITY GUARD

21 M 2017 05538 28/08/2017 S.C. ADIG CAPITAL INVEST
S.R.L.-D

ADIG

22 M 2017 05539 28/08/2017 MINIMALIST DESIGN
INVESTMENT SRL

Kuni Cosmetics

23 M 2017 05540 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL DIN INIMA NATURII PENTRU
TINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 05541 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL DARUL NATURII

25 M 2017 05542 28/08/2017 POSTOLACHE I GHEORGHE
IULIAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

CAŞCAVEA DE DOFTANA
"CRAIŢA"

26 M 2017 05543 28/08/2017 COFFEE TOWN INC SRL-D CUTIA CU SUC
Coffee.Sandwiches.Cold
Pressed Juice

27 M 2017 05544 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL FROM NATURA FOR YOUR
HEALTH

28 M 2017 05545 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NATURALLY FOR YOU

29 M 2017 05546 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NATURE'S GIFT

30 M 2017 05548 28/08/2017 SC GAALE IMAGE SRL-D Bună ziua Bistriţa ! tu cu oraşul
din vorbă în vorbă

31 M 2017 05549 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NATURE'S GIFT

32 M 2017 05550 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NUCITA

33 M 2017 05551 28/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NUCITO
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(210) M 2017 05518
(151) 28/08/2017
(732) S.C. ROBIT IMPEX, SOS.

GIURGIULUI NR. 126, BL. 7,
SC. 5, AP. 129, 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)
sideccadba

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05519
(151) 28/08/2017
(732) SC ROBIT IMPEX SRL, SOS.

GIURGIULUI NR. 126, BL. 7,
SC. C, AP. 129, 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)

Sidecad soluţie de curăţare
igienizare cadă baie

(591) Culori revendicate:verde, alb,
negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02

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

1. Produse chimice pentru industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură
şi silvicultură, răşini articificale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi
pentru industrie. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 05520
(151) 28/08/2017
(732) SC VI TECHNOLOGIES SRL,

STR. VRANCEI NR. 14, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

viTech
(591) Culori revendicate:mov, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.01.16; 16.01.07; 02.09.04;
02.01.23

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum 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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05521
(151) 28/08/2017
(732) SC LISABONA GRILL SRL,

ZIMANDU NOU NR. 492B,
JUD. ARAD, ZIMANDU NOU,
ROMANIA

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

(540)

LISABONA GRILL
(591) Culori revendicate:albastru, negru,

verde, roşu, galben, gri, maro,
portocaliu

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
27.05.01; 29.01.15; 03.07.03;
03.07.24

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05522
(151) 28/08/2017
(732) SERBAN SI ASOCIATII SRL,

STR. CIRESILOR NR. 57, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

Serban şi Asociaţii
environmental consulting

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de consultzanţă
în domeniul protecţiei mediului, servicii de
administrare a autorizaţiei de mediu, a
auditului de mediu, a auditului deseurilor
(auditare).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator, servicii de
analiză şi cercetare în domeniul obligaţiilor
de mediu.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05523
(151) 28/08/2017
(732) SC MARTY PAN SRL, STR.

VICTOR BABEŞ NR. 39, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

MARTY RESTAURANTS
(591) Culori revendicate:roşu - Pantone

186C

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.04.18; 26.11.07;
26.11.10

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat,
concentrate de carne, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă de răcit.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
hoteliere, închirieri temporare, rezervare
hotel, motel, pensiuni, camping, servicii de
catering.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05524
(151) 28/08/2017
(732) SC ENGIE INSTALAŢII SRL,

STR. RAUL VEDEA NR. 4C, ET. 1,
AP. 23, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ROMANIA

(540)
ENGIE INSTALAŢII

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05525
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

DIN NATURĂ PENTRU
SĂNĂTATEA TA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
26.01.18

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
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compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi 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), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05526
(151) 28/08/2017
(732) SC INTER CONECTER SRL,

STR. CONSTANTIN MIU LERCA
NR. 7, JUD. TIMIŞ
, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)
Americana Nussknacker

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05527
(151) 28/08/2017
(732) FLAVIUS-OCTAVIAN NICOLAU,

STR. MIHAIL SADOVEANU NR.
6, AP. 6, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500030, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6., SIBIU, 550311,
ROMANIA

(540)
PUBLIC MO

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă
și articole pentru petrecere, articole de
gimnastică și de sport.
35. Publicitate, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05528
(151) 28/08/2017
(732) Twentieth Century Fox Film

Corporation, STR. WEST PICO
BOULEVARD NR. 10201, JUD.
CA, LOS ANGELES, 90035,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010458,
ROMANIA

(540)
FOX+

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicații software mobile descărcabile
pentru dispozitive mobile de comunicații
pentru folosirea în distribuirea de fișiere
video digitale, fișiere video și conținut
multimedia.
38. Servicii de comunicații, și anume,
transmiterea de voce, sunet, imagini si
date prin rețele de telecomunicații, rețele
de comunicatii fără fir, internet, rețele de
servicii informatice și rețele de date, servicii
de transmisie video la cerere, difuzarea
de conţinut audiovizual şi multimedia pe
internet, transmiterea și furnizarea de
conținut audiovizual și multimedia prin
intermediul internetului.
41. Servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de programe multimedia în
desfășurare în domeniul acțiunii, comediei,
dramei și sportului, furnizarea de informații
on-line în domeniul divertismentului de
televiziune și video de acțiune, comedie,
dramă și sport prin internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05529
(151) 28/08/2017
(732) FLAVIUS-OCTAVIAN NICOLAU,

STR. MIHAIL SADOVEANU NR.
6, AP. 6, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500030, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6., SIBIU, 550311,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 03.05.19; 03.05.20;
03.05.24; 03.05.25; 04.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă
şi articole pentru petrecere, articole de
gimnastică şi de sport.
35. Publicitate, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05530
(151) 28/08/2017
(732) Euro Marsen SRL, ŞOSEAUA

STEFAN CEL MARE NR. 27, BL.
27, SC. 1, AP. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SERGIU NEDELEA
SOMMELIER

WWW.WINETASTE.RO
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12; 02.01.01

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

41. Educaţie, organizare de cursuri, oferire
de cursuri (instruire), instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05531
(151) 28/08/2017
(732) ZAZA LIGHTING SRL, BD.

VOLUNTARI NR. 173, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

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

(540)

ZAZA LIGHTING
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 26.11.03; 26.11.13

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05532
(151) 28/08/2017
(732) OBLIO SOFTWARE, STR.

DISPENSARULUI NR. 8, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900478, ROMANIA

(540)

oblio.eu
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
17.02.01; 17.02.02; 24.17.01;
24.17.02; 24.17.20

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05533
(151) 28/08/2017
(732) ASOCIATIA VATRA SATULUI

SACADATE, LOC. SACADATE
NR. 158, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

Asociatia '' Vatra
Satului'' Sacadate 2015

(531) Clasificare Viena: 24.13.01;
24.17.01; 27.05.01; 27.01.12;
27.07.01; 24.03.18; 24.03.19;
24.11.21; 23.01.01; 20.05.15;
26.01.01; 26.01.16; 26.01.21

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, materiale

pentru artişti, pensule, articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar.
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 05534
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

NATURAL PENTRU TINE
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
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patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05535
(151) 28/08/2017
(732) GEORGE HALEP , STR. UNIRII

NR. 22A, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 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)
Jupanu'

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

29. Fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05536
(151) 28/08/2017
(732) ASOCIATIA DOMINIUM, STR.

PUTUL LUI ZAMFIR NR. 21,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KIDS TOP MODEL
(591) Culori revendicate:roz, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.03.01; 27.03.02; 02.05.22;
02.05.23; 02.05.27; 02.09.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05537
(151) 28/08/2017
(732) SC ABILITY GUARD SRL, SOS.

MIHAI BRAVU NR. 315, BL.
S8, SC. A, AP. 25, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ABILITY GUARD
(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.01.06; 26.01.18;
01.01.02

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

37. Servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05538
(151) 28/08/2017
(732) S.C. ADIG CAPITAL

INVEST S.R.L.-D, BD-UL
CONSTRUCTORILOR NR. 7, BL.
7, SC. B, ET. 3, AP. 33, CAMERA
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ADIG
(591) Culori revendicate:negru, rosu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 26.02.07; 26.02.12

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

38. Telecomunicaţii.
39. Servicii de taxi, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicaţii mobile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05539
(151) 28/08/2017
(732) MINIMALIST DESIGN

INVESTMENT SRL, STR.
OLTULUI NR. 5, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, 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)
Kuni Cosmetics

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților,
seruri, creme, uleiuri, lotiuni tonice, de uz
cosmetic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05540
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

DIN INIMA NATURII
PENTRU TINE

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05541
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

DARUL NATURII
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05542
(151) 28/08/2017
(732) POSTOLACHE I GHEORGHE

IULIAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, COMUNA
VALEA DOFTANEI NR. 024,
JUD. PRAHOVA, SAT TESILA,
ROMANIA

(540)
CAŞCAVEA DE

DOFTANA "CRAIŢA"
(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05543
(151) 28/08/2017
(732) COFFEE TOWN INC SRL-D,

STR. EMIL GÂRLEANU NR.
1, CÂMPULUNG, ARGEŞ,
ROMANIA

(540)

CUTIA CU SUC
Coffee.Sandwiches.Cold

Pressed Juice
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.01.16; 24.17.02; 27.05.24;
27.05.17

(511) Produse si/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, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05544
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

FROM NATURA
FOR YOUR HEALTH

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05545
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

NATURALLY FOR YOU
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05546
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

NATURE'S GIFT
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
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animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05548
(151) 28/08/2017
(732) SC GAALE IMAGE SRL-D, STR.

PIAŢA MICĂ NR. 3, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
ROMANIA

(540)

Bună ziua Bistriţa ! tu cu
oraşul din vorbă în vorbă

(531) Clasificare Viena: 27.01.16;
27.05.17; 27.05.01; 26.13.01;
26.13.25; 24.17.04; 01.15.11

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

35. Furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste.
39. Distribuirea de ziare.
41. Publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de reviste în format
electronic pe internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05549
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

NATURE'S GIFT
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

26.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05550
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

NUCITA
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05551
(151) 28/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA, SANTIMBRU ,
517675, ROMANIA

(540)

NUCITO
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

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 fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
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animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


