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Cereri Mărci publicate în 06/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04261 29/06/2017 VIORELA FILIP music, my love! by Viorela Filip

2 M 2017 04263 29/06/2017 SC ZALECO SRL ZALECO SMART PACKAGING
ENGINEERING

3 M 2017 04264 29/06/2017 ANCA-SABRINA BARBU BERTONE GARAGE

4 M 2017 04265 29/06/2017 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ - ECOIND

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ-ECOIND
EXCELENŢĂ ÎN CERCETARE ŞI
SERVICII DE MEDIU

5 M 2017 04266 29/06/2017 SC FELIX GIS SRL simply Sole

6 M 2017 04267 29/06/2017 SC FORTECH SRL FORTECH.

7 M 2017 04268 29/06/2017 SC CARPATHIAN SPRINGS SA AQUA CARPATICA: GUSTUL
PURITATII

8 M 2017 04269 29/06/2017 FRAMEWORKS SRL BIGG

9 M 2017 04270 29/06/2017 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
AQUA SPORT CITIUS
BUCURESTI

AQUADEMIA DE INOT

10 M 2017 04271 29/06/2017 SC MEDICHUB MEDIA SRL medichub RITMUL LUMII
MEDICALE

11 M 2017 04272 29/06/2017 SC MEDICHUB MEDIA SRL MEDICHUB MEDIA

12 M 2017 04273 29/06/2017 SOCIETATEA
INVENTATORILOR DIN BANAT

MUZEUL PREMIERELOR
TIMIŞORENE BĂNĂŢENE
NAŢIONALE EUROPENE ŞI
MONDIALE

13 M 2017 04274 29/06/2017 DANIEL-VIRGIL CIOBANU Trigo Travel your way

14 M 2017 04275 29/06/2017 SC RIVIERA BIKE SRL blade

15 M 2017 04276 29/06/2017 PETRU MUNTEANU RADIO CIUFULICI

16 M 2017 04277 29/06/2017 SC CRISDENT CLINIC SRL CRISMED CLINIC

17 M 2017 04278 29/06/2017 SC MBM SERVICE SRL MIVAMAC

18 M 2017 04279 29/06/2017 SC ENROM MANAGEMENT
SRL

Seniorenresidenz Maria Theresia

19 M 2017 04280 29/06/2017 SC DOORS CLASS SRL DOORS CLASS INDOOR &
OUTDOOR DOORS

20 M 2017 04281 29/06/2017 SC TEHNOPLUS MEDICAL SRL TEHNODOORS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 04282 29/06/2017 ROMCHIM PROTECT SRL NATURA

22 M 2017 04283 29/06/2017 ROMCHIM PROTECT SRL NATURA LACT

23 M 2017 04284 29/06/2017 MARIAN POPA femina magic

24 M 2017 04286 29/06/2017 SC ARGO DEVELOPMENT SRL RECORD PARK

25 M 2017 04287 29/06/2017 STEFAN DACIAN FOLDI The Storyalist

26 M 2017 04288 29/06/2017 LAW STUDIO SRL LAW Studio For all sized
Businesses

27 M 2017 04289 29/06/2017 BIT SPEDIZZIONI SRL Anna Viotti ITALIAN STYLE

28 M 2017 04290 29/06/2017 BIT SPEDIZZIONI SRL G GORETTI ITALIAN STYLE

29 M 2017 04291 29/06/2017 ANA-MARIA ALEXANDRU Action Reflection Learning, ARL

30 M 2017 04292 29/06/2017 ANA-MARIA ALEXANDRU Leadership in International
Management Romania, LIM
România

31 M 2017 04293 29/06/2017 SC BERE CRAFT SRL KUTUMA

32 M 2017 04294 29/06/2017 Telekom Romania
Communications SA

Net Expert

33 M 2017 04295 29/06/2017 SC CBS INVEST SRL N Neora

34 M 2017 04296 29/06/2017 SC CBS INVEST SRL depart

35 M 2017 04297 29/06/2017 CĂLIN FLORIN LA FALEZĂ CLUB & LOUNGE

36 M 2017 04298 29/06/2017 SERGIU-VLAD FISCUTEAN ANTI

37 M 2017 04299 29/06/2017 DANIELA MARIANA PREDU Juxi Magic

38 M 2017 04300 29/06/2017 IULIANA-CRISTINA NEAMŢU H K KRONHOUSE

39 M 2017 04301 29/06/2017 ION MOTOFEI Journal of Clinical and
Investigative Surgery
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(210) M 2017 04261
(151) 29/06/2017
(732) VIORELA FILIP, STR. VALEA

CĂLUGĂREASCĂ NR. 1, BL. D5,
SC. H, ET. 1, AP. 74, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
music, my love!
by Viorela Filip

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi culturale, organizarea de
evenimente în scopuri culturale, educative
sau de divertisment, organizarea de
concerte, organizarea de festivaluri
muzicale, servicii de divertisment prestate
de cântăreţi, divertisment muzical,
specatacole muzicale, cursuri de muzică,
servicii privind compunerea de lucrări
muzicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04263
(151) 29/06/2017
(732) SC ZALECO SRL, CALEA

BORSULUI NR.41/E, JUD.BIHOR,
ORADEA, RO.BI, ROMANIA

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

(540)

ZALECO SMART
PACKAGING ENGINEERING

(591) Culori revendicate:alb, negru,
verde

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, prelucrate şi semiprelucrate şi
înlocuitori pentru toate aceste materiale,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante,
ţevi flexibile nemetalice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
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în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04264
(151) 29/06/2017
(732) ANCA-SABRINA BARBU, INTR.

RECONSTRUCŢIEI NR. 6, BL. 28,
SC. 3, ET. 6, AP. 113, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BERTONE GARAGE
(531) Clasificare Viena: 26.01.16;

26.01.18; 27.03.15

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04265
(151) 29/06/2017
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ - ECOIND,
DRUMUL PODU DÂMBOVIŢEI
NR. 71-73, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ-ECOIND

EXCELENŢĂ ÎN CERCETARE
ŞI SERVICII DE MEDIU

(591) Culori revendicate:negru, verde
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.11

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiintific, 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).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
24. Ţesături şi înlocuitori textile, cuverturi
de pat şi feţe de masă. (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).
40. Prelucrarea materialelor. (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).
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 04266
(151) 29/06/2017
(732) SC FELIX GIS SRL, STR.

REPUBLICII NR. 40, SC. A, AP.
18, ET. 5, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

simply Sole
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.24; 26.04.18

(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.
(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 04267
(151) 29/06/2017
(732) SC FORTECH SRL, STR.

METEOR , NR.78, AP.2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

FORTECH.
(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.07.02

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

9. Software de calculator (programe),
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software
de grafică pe calculator, programe pentru
jocuri de calculator, jocuri video pe discuri,
software pentru jocuri de calculator utilizat
pentru jocuri interactive online, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoane mobile şi celulare, software
pentru jocuri pe calculator, descărcabil
dintr-o reţea globală de calculatoare,
software de calculator pentru administrarea
reţelelor, software de calculator pentru
căutare de date, instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator,
software de calculator pentru acţionarea de
vehicule, software de calculator interactiv
care furnizează informaţii de navigaţie şi
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călătorie, software de proiectare asistată
de calculator, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software
de calculator pentru prelucrarea datelor
de comunicare, software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale,
software de calculator adaptat pentru
utilizarea în operarea calculatoarelor,
software de calculator pentru comunicarea
între calculatoare printr-o reţea locală,
software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software
de calculator pentru monitorizarea utilizării
calculatoarelor şi internetului de către copii,
software de calculator menit să faciliteze
servicii de teleconferinţă, video conferinţă
şi videotelefon, software de calculator
pentru publicitate, software de calculator
folosit pe dispozitive electronice digitale
mobile şi alte aparate electronice de
larg consum, suporturi de date magnetice
care conţin instrucţiuni de operare şi
utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare şi software de calculator,
indeosebi pe dischete sau CD-ROM-
uri, suporturi de date magnetice care
conţin programe informatice înregistrate,
programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
35. Servicii de comerţ cu privire
la software de calculator, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
conducerea şi administrarea afacerilor,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori),
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, servicii
de publicitate şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, consultanţă privind publicitatea şi
conducerea afacerilor, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing

şi promovare, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, consultanţă pentru
cercetări şi studii de piaţă.
41. Servicii educaţionale, şi anume,
organizarea şi conducerea de cursuri,
seminarii, ateliere de lucru (workshop-
uri) şi predări de lecţii în domeniul
implementării şi dezvoltării programelor de
computer, şi distribuirea de materiale de
curs în legătură cu acestea, elaborarea
şi publicarea materialelor educaţionale
pentru alţii în domeniul dezvoltării şi
implementării programelor de calculator,
folosirii programelor de computer, cursuri
de instruire în planificarea strategică
în domeniul publicităţii, promovării,
marketingului şi managementului, asistenţă
profesională individualizată (meditaţie,
instruire), furnizare de cursuri de instruire
cu privire la managementul tehnologiei
informaţiilor şi în domeniul managementului
afacerilor, organizarea şi susţinerea de
conferinţe, congrese, colocvii şi seminarii,
organizare de concursuri, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online,
publicarea textelor, altele decât cele
publicitare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, furnizare de tutoriale
online, organizare de seminarii online
(webinare).
42. Dezvoltarea de programe şi de
software de calculator, furnizarea de
informaţii despre proiectarea şi dezvoltarea
de software, de sisteme şi reţele
de calculatoare, dezvoltarea de soluţii
de aplicaţii software de calculator,
proiectare de site-uri web, crearea
şi întreţinerea de site-uri web pentru
telefoane inteligente şi tablete, control de
calitate şi testare, testare de programe,
software şi hardware de calculator, testare
de semnale de telecomunicaţii, servicii
pentru testarea utilizabilităţii paginilor
web, servicii pentru dezvoltarea de
metode de testare, consultanţă în materie
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de testare a sistemelor de aplicaţii
informatice, dezvoltare şi testare de
metode de calcul, de algoritmi şi de
software, cercetare privind programarea pe
calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
şi actualizarea software-ului informatic,
securitate, protecţie, consultanţă IT, servicii
de consiliere şi asigurare de informaţii,
servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei (IT), servicii IT
în legătură cu stocarea electronicăde
date, servicii de inginerie de software
pentru programe de procesare a datelor,
dezvoltarea şi elaborarea de programe
de calculator pentru procesarea datelor,
administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting
online pentru terţi, design grafic, proiectare
şi design grafic pentru crearea paginilor
web pe internet, programe de software
de calculator pentru dicţionare şi baze
de date electronice pentru traduceri,
proiectare şi dezvoltare de dicţionare şi
baze de date electronice pentru traduceri,
servicii de instalare, implementare,
întreţinere şi reparare în domeniul
software-ului de calculator, furnizare de
baze de date în domeniul tehnologiei
informaţiei, calculatoarelor şi sistemelor
informatice, consultanţă în ceea ce priveşte
calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice,
servicii informatice, inclusiv proiectare şi
dezvoltare de sisteme informatice pentru
terţi, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei, elaborare de software de
calculator pentru terţi, planificare de
proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul
dezvoltării şi utilizării aplicaţiilor software
de calculator şi în domeniul utilizării
afacerilor şi activitătilor comerciale privind
aplicaţiile software de calculator, servicii
de consultanţă în domeniul aplicaţiilor
cloud computing, programare de software

de operare pentru accesarea şi folosirea
serviciilor de cloud computing, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă
şi la faţa locului pentru monitorizarea,
administrarea şi gestionarea sistemelor
publice şi private de IT şi aplicaţii cloud
computing, servicii de software pentru
mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare
de software pentru aplicaţii mobile, inclusiv
soluţii client, client/server şi de tip cloud,
la comandă, la pachet sau găzduite,
cu asistenţă pentru toate, coordonarea
sistemelor de operare la nivel înalt şi a
platformelor cloud.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04268
(151) 29/06/2017
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

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

(540)
AQUA CARPATICA:
GUSTUL PURITATII

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

32. Bere, 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 04269
(151) 29/06/2017
(732) FRAMEWORKS SRL, STR.

VALEA CASCADELOR, NR.
21, ET. 1, DEP.3, CAMERA
16, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BIGG

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04270
(151) 29/06/2017
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

AQUA SPORT CITIUS
BUCURESTI, ŞOS. CHITILEI NR.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
AQUADEMIA DE INOT

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04271
(151) 29/06/2017
(732) SC MEDICHUB MEDIA SRL,

BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, STR. 11
IUNIE NR. 51 SC. A ETAJ 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI

(540)

medichub RITMUL
LUMII MEDICALE

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru

(531) Clasificare Viena: 01.13.01;
01.13.02; 26.01.06; 27.05.01;
29.01.13

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

16. Hârtie, carton, 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, caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
.
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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 04272
(151) 29/06/2017
(732) SC MEDICHUB MEDIA SRL,

BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, STR. 11
IUNIE NR. 51 SC. A ETAJ 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI

(540)
MEDICHUB MEDIA

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (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).
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 04273
(151) 29/06/2017
(732) SOCIETATEA INVENTATORILOR

DIN BANAT, STR. PIAŢA
KARLSRUHE NR. 12, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

(540)
MUZEUL PREMIERELOR
TIMIŞORENE BĂNĂŢENE
NAŢIONALE EUROPENE

ŞI MONDIALE
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizare
servicii de muzee (prezentări, expoziţii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04274
(151) 29/06/2017
(732) DANIEL-VIRGIL CIOBANU, STR.

PREL. GHENCEA NR. 14, BL. R1,
SC. B, ET. 2, AP. 56, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Trigo Travel your way
(591) Culori revendicate:verde, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 18.05.01;
26.03.04; 26.03.23; 26.03.16;
27.05.01; 29.01.13

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04275
(151) 29/06/2017
(732) SC RIVIERA BIKE SRL, STR. LT.

MAJ. AV. TĂNASE BANCIU NR.
12, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, 077160, ROMANIA

(540)

blade

(591) Culori revendicate:negru, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

12. Triciclete, portbagaje pentru vehicule,
anvelope, biciclete, parbrize, pompă de
aer (accesorii de vehicule), alarme anti-
furt pentru vehicule, dispozitiv anti-furt
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule
pe două roţi, claxoane de bicicletă, frâne
de bicicletă, lanţuri de bicicletă, cadre de
bicicletă, ghidoane de bicicletă, pompe de
bicicletă, jante de bicicletă, şei de bicicletă,
spiţe de bicicletă, pneuri de biciclete,
caroserii de vehicule, frâne pentru biciclete,
vehicule pe două roţi, saboţi de frână
pentru vehicule, frâne pentru vehicule,
lanţuri pentru vehicule pe două roţi, lanţuri
pentru biciclete, vehicule pe două roţi,
ambreiaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru scaunele vehiculelor, cricuri pentru
vehicule cu două roţi, frâne pentru vehicule
pe două roţi, cadre pentru vehicule pe
două roţi, ghidoane pentru vehicule pe două
roţi, apărătoare de noroi pentru vehicule
pe două roţi, pompe pentru vehicule pe
două roţi, jante pentru vehicule pe două
roţi, şei pentru vehicule pe două roţi, spiţe
pentru vehicule pe două roţi, pneuri pentru
vehicule pe două roţi, semnalizatoare
pentru biciclete, semnalizatoare pentru
vehicule, cadre pentru bicicletă, vehicule
pe două roţi, angrenaje pentru vehicule
cu două roţi, plase pentru bagaje pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare, pedale pentru
vehicule cu două roţi, petice din cauciuc
adeziv pentru remararea camerelor de
aer, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), pompe pentru biciclete, vehicule
cu două roţi, jante pentru roţile bicicletelor,
vehiculelor cu două roţi, şei pentru biciclete,
vehicule pe două roţi sau motociclete,
transmisii pentru vehicule terestre, supape
pentru pneuri, spiţe de roţi pentru vehicule,
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roţi ale vehiculelor, butuci de roată pentru
vehicule.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
radio, televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată, servicii de promovare
şi de informare, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse, a pieselor de schimb pentru
biciclete, triciclete, scutere şi alte vehicule
terestre permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze comod (cu
excepţia transportului), inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
activităţi de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04276
(151) 29/06/2017
(732) PETRU MUNTEANU, STR.

MIHAIL SADOVEANU NR. 23,
JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ

(540)

RADIO CIUFULICI
(591) Culori revendicate:galben, verde,

roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 03.13.04;
03.13.24; 05.05.04; 27.05.07;
29.01.15

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

35. Servicii de publicitate prin radio.
38. Servicii care constă în principal
în difuzarea de programe radio, inclusiv
online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04277
(151) 29/06/2017
(732) SC CRISDENT CLINIC SRL,

BD. DECEBAL NR. 9, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ

(540)

CRISMED CLINIC
(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
24.09.02; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 29.01.12

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

10. Aparatură şi instrumentar dentar,
proteze dentare, dinţi artificiali.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en-gros, en-detail sau on-
line, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau mijloace electronice,
cum ar fi site-urile web sau emisiunile de
teleshopping.
41. Educaţie, servicii de pregătire
(instruire), divertisment.

42. Servicii de cercetare ştiinţifică în scop
medical.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04278
(151) 29/06/2017
(732) SC MBM SERVICE SRL, STR.

ŞCOLII NR. 19-23, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

MIVAMAC
(591) Culori revendicate:gri, verde, alb,

roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 29.01.14

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
pieselor de schimb, a maşinilor, a utilajelor
şi a consumabilelor pentru industria
confecţiilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04279
(151) 29/06/2017
(732) SC ENROM MANAGEMENT SRL,

STR. C. NOICA NR. 34, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Seniorenresidenz
Maria Theresia

(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.09.14;
02.09.15; 03.07.17; 03.11.03;
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).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04280
(151) 29/06/2017
(732) SC DOORS CLASS SRL, STR.

EMIL RACOVIŢĂ NR. 31-33,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(540)

DOORS CLASS INDOOR
& OUTDOOR DOORS

(591) Culori revendicate:albastru,
turcoaz

(531) Clasificare Viena: 07.03.01;
16.03.17; 16.03.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04281
(151) 29/06/2017
(732) SC TEHNOPLUS MEDICAL

SRL, STR. ODOBEŞTI NR.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
0321151, ROMANIA

(540)

TEHNODOORS
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(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
26.03.04; 27.05.01; 29.01.04

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

19. Conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, construcţii transportabile
nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame.
37. Construcţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04282
(151) 29/06/2017
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 340A, JUDEŢUL
BACĂU, FILIPEŞTI, 607185,
ROMANIA

(540)
NATURA

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04283
(151) 29/06/2017
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 340A, JUDEŢUL
BACĂU, FILIPEŞTI, 607185,
ROMANIA

(540)
NATURA LACT

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04284
(151) 29/06/2017
(732) MARIAN POPA, STR. GRIVIŢEI

NR. 67, BL. 48, SC. B, AP. 15,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500198, ROMANIA

(540)
femina magic

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04286
(151) 29/06/2017
(732) SC ARGO DEVELOPMENT SRL

, STR. PLOIEŞTI NR. 17-19A,
AP. 33, JUDEŢUL CLUJ , CLUJ
NAPOCA , ROMANIA

(540)

RECORD PARK
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
376 C), magenta (pantone 2405
C), cyan (pantone 299 C), roşu
(pantone red 032 C), negru
(pantone black C)

(531) Clasificare Viena: 05.05.18;
05.05.20; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.15

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

37. Construcţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04287
(151) 29/06/2017
(732) STEFAN DACIAN FOLDI , STR.

DUILIU ZAMFIRESCU BL. A6,
SC. 4, ET. 1, AP. 65, JUDEŢUL
HUNEDOARA , DEVA , ROMANIA

(540)
The Storyalist

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04288
(151) 29/06/2017
(732) LAW STUDIO SRL , STR. TH.

SPERANŢIA NR. 98, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , 030938

(540)

LAW Studio For all
sized Businesses

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04289
(151) 29/06/2017
(732) BIT SPEDIZZIONI SRL, STR.

URANUS NR. 24, PARTER,
JUDEŢUL TIMIŞ, DUMBRĂVIŢA,
307160, RO.TI, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

Anna Viotti ITALIAN STYLE
(531) Clasificare Viena: 26.02.05;

26.02.07; 27.05.01

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

35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse, în special încălţăminte
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii sunt asigurate
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, de magazine
en gros sau en detail, servicii de comenzi
on-line computerizate pentru produse
diverse, în special pentru încălţăminte,
publicitate în legătură cu aceste servicii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04290
(151) 29/06/2017
(732) BIT SPEDIZZIONI SRL, STR.

URANUS NR. 24, PARTER,
JUDEŢUL TIMIŞ, DUMBRĂVIŢA,
307160, RO.TI, ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
B, ROMANIA

(540)

G GORETTI ITALIAN STYLE
(531) Clasificare Viena: 01.15.15;

26.01.18; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse, în special încălţăminte
(exceptând transportul) pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii sunt asigurate
prin intermediul site urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, de magazine
en gros sau en detail, servicii de comenzi
on-line computerizate pentru produse
diverse, în special pentru încălţăminte,
publicitate în legatură cu aceste servicii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04291
(151) 29/06/2017
(732) ANA-MARIA ALEXANDRU, STR.

PANSELELOR NR. 10, BL. 135,
SC. 1, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
Action Reflection

Learning, ARL
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04292
(151) 29/06/2017
(732) ANA-MARIA ALEXANDRU, STR.

PANSELELOR NR. 10, BL. 135,
SC. 1, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
Leadership in

International Management
Romania, LIM România

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04293
(151) 29/06/2017
(732) SC BERE CRAFT SRL, STR.

FANTANELE NR. 1/100, BL. H,
ET. 3, JUD. CLUJ, CLUJ, 400327,
RO.CL, ROMANIA

(540)

KUTUMA
(531) Clasificare Viena: 26.13.25;

27.05.01

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

32. Bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04294
(151) 29/06/2017
(732) Telekom Romania

Communications SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL DE NORD,
NR. 3-5,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)
Net Expert

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

37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04295
(151) 29/06/2017
(732) SC CBS INVEST SRL, STR.

GRĂDINA BOTANICĂ, 14/3, BIR.
307, CHIŞINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

N Neora
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

portocaliu, albastru, turcoaz

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 29.01.15

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

37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04296
(151) 29/06/2017
(732) SC CBS INVEST SRL, STR.

GRĂDINA BOTANICĂ, 14/3, BIR.
307, CHIŞINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

depart
(591) Culori revendicate:albastru deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.04

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04297
(151) 29/06/2017
(732) CĂLIN FLORIN, STR. NICOLAE

TITULESCU NR. 13, JUDEŢUL
OLT, CORABIA, ROMANIA

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

(540)

LA FALEZĂ CLUB & LOUNGE
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(531) Clasificare Viena: 01.15.07;
27.05.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, restaurant, bar,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii prestate de cluburi de
noapte (furnizare de produse alimentare).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04298
(151) 29/06/2017
(732) SERGIU-VLAD FISCUTEAN

, STR. PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU, NR. 19, JUD.
MUREŞ, REGHIN, RO.MU,
ROMANIA

(540)

ANTI
(531) Clasificare Viena: 02.01.01;

27.05.01; 27.05.08

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, genţi de voiaj şi de transport,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04299
(151) 29/06/2017
(732) DANIELA MARIANA PREDU

, STR. MĂRGELELOR NR.
128-132, BL. M30, SC. 1, AP. 16,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, RO.BU,
ROMANIA

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

(540)

Juxi Magic
(531) Clasificare Viena: 05.05.20;

05.05.21; 27.05.01; 27.05.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, activităţi
recreative şi distractive, servicii de
club (amuzament sau educaţie),
servicii de amuzament, organizarea
de spectacole, planificarea petrecerilor,
furnizarea articolelor de recreere, servicii
educaţionale, închirierea echipamentelor
de jocuri, prezentarea reprezentaţiilor în
direct, toate aceste servicii fiind destinate
copiilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04300
(151) 29/06/2017
(732) IULIANA-CRISTINA NEAMŢU ,

STR. VERII NR. 2, SC. A, AP. 8,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, RO.BR,
ROMANIA

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

(540)

H K KRONHOUSE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.22; 27.05.24

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

36. Afaceri imobiliare, agenție de
închirieri de locuințe [apartamente], agenție
imobiliară, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), agenții
sau brokeraj de arendare sau închiriere de
terenuri, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), achiziții
de terenuri pentru închiriere, administrare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
consultanță imobiliară, consultanță privind
bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), închiriere de
apartamente, închiriere de case, închiriere
de spații comerciale, închirieri de clădiri,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
imobiliare (managementul proprietăților),
întermediere de contracte pentru arendarea

și închirierea de proprietăți imobiliare,
Intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea
de clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților),
gestiunea bunurilor imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04301
(151) 29/06/2017
(732) ION MOTOFEI , STR.

CAZANGIILOR NR. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 033063,
ROMANIA

(540)
Journal of Clinical and
Investigative Surgery

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

9. Publicații electronice descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, publicații
electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Reviste medicale.
35. Publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare.
38. Furnizarea accesului la pagini web.
39. Distribuirea (livrarea) revistelor.
41. Publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniul medicinei, publicare
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de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,
servicii jurnalistice în sistem liber-
profesionist., publicare de jurnale, publicare
multimedia a jurnalelor, servicii jurnalistice
în sistem liber-profesionist, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare de jurnale, cărți și
manuale în domeniul medicinei, publicare
de publicații electronice, furnizare de
publicații electronice, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea
limbilor, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de
publicații electronice (care nu se pot
descărca),
furnizare de publicații electronice dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile.
42. Gazduire de conţinut digital, şi
anume jurnale şi bloguri online, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi
descărcat pentru crearea și publicarea de
jurnale și bloguri personale online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



             E R A T Ă

         Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2017/04214, înregistrată în data de 27.06.2017 şi publicată
în data de 04.06.2017, deoarece taxa de publicare şi
înregistrare nu a intrat în contul OSIM.


