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Cereri Mărci publicate în 05/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05554 29/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NOCITO

2 M 2017 05555 29/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NOCITA

3 M 2017 05557 29/08/2017 SC SUPERCOM SA ASOCIATIA FC COLENTINA
BUCUREŞTI

4 M 2017 05558 29/08/2017 BRAI-CATA SRL BRAI-CATA

5 M 2017 05559 29/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL MASTER NUTS

6 M 2017 05560 29/08/2017 AXA SECURITY SRL FEROVIAR PROTECT
SECURITY

7 M 2017 05561 29/08/2017 SC DEALUL FLORENI
PRODCOM SRL

1998 AFINA Copturi şi Cofeturi

8 M 2017 05562 29/08/2017 S.C. ECOSPRINT '78 ZIGO

9 M 2017 05563 29/08/2017 Gorun A. Horacius-Tony - Birou
Notar Public

Gorun & Asociaţii, Societate
Profesională Notarială

10 M 2017 05564 29/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL ROYAL NUTS

11 M 2017 05565 29/08/2017 SC AZARA HEALTHY FOODS
SRL

ANAIS

12 M 2017 05566 29/08/2017 DIGITAL DREAMS SRL DIGITALART digital passion

13 M 2017 05567 29/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL IMPERIAL NUTS

14 M 2017 05568 29/08/2017 HADAD YOSEF CAJU BY JOSEPH HADAD

15 M 2017 05569 29/08/2017 S.C. NARADA EDU S.R.L. NARADA

16 M 2017 05570 29/08/2017 TRANSILVANIA NUTS SRL NUCIOLLA

17 M 2017 05571 29/08/2017 DIGITAL DREAMS SRL WDA web design agency

18 M 2017 05572 29/08/2017 DIGITAL DREAMS SRL P PowerCart

19 M 2017 05573 29/08/2017 FLOAREA-NICOLETA
NEDELEA

ŢUICĂ DE CAZAN LUNCA
PIETREI

20 M 2017 05574 29/08/2017 SC MULTISOFT SRL SOLON CLOUD O colecţie de
servicii integrate

21 M 2017 05575 29/08/2017 GABRIEL MITEL TOTU RUSSIAN ROULETTE LET'S
SPIN THE WORLD OF SOUND

22 M 2017 05576 29/08/2017 WLC AUTO SRL ALO TRACTĂRI

23 M 2017 05577 29/08/2017 SC ELECTRICA FURNIZARE
SA

De peste 120 de ani, în priză.

24 M 2017 05578 29/08/2017 EURO EKOGIPS SRL EKOGIPS SATEN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05579 29/08/2017 ALPHA AGENCY SRL DELUXE FLOWERS

26 M 2017 05580 29/08/2017 ChartHouse International
Learning Corporation

FISH!

27 M 2017 05581 29/08/2017 IONELA PASAN SMART2GO

28 M 2017 05582 29/08/2017 SLS CARGO SRL SLS CARGO Growing your
business

29 M 2017 05583 29/08/2017 SC ZDROVIT ROMANIA SRL ACUSTIVUM

30 M 2017 05584 29/08/2017 GIBY JOY M MiniAlbum.ro Printeaza-ti
amintirile!

31 M 2017 05585 29/08/2017 ROYAL BROKERS SRL THE ROYAL BROKERS Brokerul
tău personal

32 M 2017 05587 29/08/2017 Gazprom Neft SA (PJSC) Împreună la drum

33 M 2017 05588 29/08/2017 Iancu Tisca Casa Moeciu

34 M 2017 05589 29/08/2017 BIFA BISKÜVI GIDA SAN A.Ş. Bifa Keks KaKao soslu mozaik
kek cocoa sauce filled marble
cake

35 M 2017 05590 29/08/2017 Asociatia Sportiva Constantina
Dita

Run BI10K

36 M 2017 05591 29/08/2017 ZEN SUSHI SRL

37 M 2017 05592 29/08/2017 ROMCHIM PROTECT SRL Vinul poarta cetăţii
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(210) M 2017 05554
(151) 29/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

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

(540)

NOCITO
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

27.01.01

(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
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 05555
(151) 29/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

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

(540)

NOCITA
(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
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
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şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05557
(151) 29/08/2017
(732) SC SUPERCOM SA, STR.

GHERGHIŢEI NR.23C, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ASOCIATIA FC

COLENTINA BUCUREŞTI
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05558
(151) 29/08/2017
(732) BRAI-CATA SRL, SOSEAUA

VIRTUTII NR. 48, ET. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRAI-CATA
(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.17; 01.05.12; 01.15.11;
05.01.01; 06.03.05; 26.02.07;
26.11.13; 24.17.04

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05559
(151) 29/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

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

(540)

MASTER NUTS
(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 05560
(151) 29/08/2017
(732) AXA SECURITY SRL, STR.

OCNA SIBIULUI, NR.50-58,
ET.1, 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)

FEROVIAR
PROTECT SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
08.01.11; 18.01.23; 26.04.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05561
(151) 29/08/2017
(732) SC DEALUL FLORENI

PRODCOM SRL, STR.
NEGREŞTI NR.5A, JUDEŢUL
SUCEAVA, VATRA DORNEI,
725700, ROMANIA

(540)

1998 AFINA
Copturi şi Cofeturi

(591) Culori revendicate:albastru
deschis-Pantone 290C, albastru
închis-Pantone 274C

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
27.07.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, carne, peşte, păsări, vânat,
extracte din carne, fructe şi legume.
30. Produse de patiserie şi cofetărie,
făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt,
mirodenii, cafea, ceai, cacao, zahăr,
orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
32. Băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricare băuturi nealcoolice, ape minerale
şi gazoase, bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05562
(151) 29/08/2017
(732) S.C. ECOSPRINT '78, ALEEA

SPORTURILOR NR. 29, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.
12-14, BIROU 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV

(540)
ZIGO

(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 05563
(151) 29/08/2017
(732) Gorun A. Horacius-Tony - Birou

Notar Public, STR. REGELE
FERDINAND NR. 5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

Gorun & Asociaţii, Societate
Profesională Notarială

(591) Culori revendicate:albastru marin-
Pantone 432C, auriu- Pantone
7752C

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24;
27.07.25; 24.11.25; 26.11.12

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

45. Servicii notariale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05564
(151) 29/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

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

(540)

ROYAL NUTS
(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
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 05565
(151) 29/08/2017
(732) SC AZARA HEALTHY FOODS

SRL, BD. 1 MAI NR. 23, BL. PF
11, SC. A, AP. 4, ET. 1, BIROUL
NR. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

ANAIS
(591) Culori revendicate:gri, negru,

verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
25.01.19; 27.05.07; 27.05.09;
26.15.01; 24.17.02; 05.03.11

(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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05566
(151) 29/08/2017
(732) DIGITAL DREAMS SRL, STR.

BABA NOVAC NR. 175, BL.
BN8-C2, AP. 34, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900399, ROMANIA

(540)

DIGITALART digital passion
(531) Clasificare Viena: 27.05.09;

27.05.11; 27.05.17; 26.13.25;
26.04.01; 26.04.09

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

42. Design de site-uri web, consultanţă
în materie de design web, design de
pagini principale şi pagini web, consultanţă
în materie de design de pagini web,
creare şi design de site-uri web pentru
terţi, proiectare şi design grafic pentru
crearea site-urilor web, proiectare şi
design grafic pentru crearea paginilor
web pe internet, design, creare, gazduire
şi întreţinere de site-uri web pentru
terţi, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
creare şi design de indexuri de informaţii
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informaţiei), servicii
de grafică digitală (servicii de prelucrare
a imaginilor digitale), proiectare grafică
pentru compilare de pagini web pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05567
(151) 29/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

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

(540)

IMPERIAL NUTS
(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
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.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05568
(151) 29/08/2017
(732) HADAD YOSEF, BD. LIBERTĂŢII

NR. 6, BL. 116, SC. 1, ET. 6, AP.
18, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CAJU BY JOSEPH HADAD
(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.02;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.05;
26.11.12

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

43. Restaurante (servirea mesei),
restaurante de delicatese, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente şi
băuturi, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeti, servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05569
(151) 29/08/2017
(732) S.C. NARADA EDU S.R.L., STR.

IOVIŢĂ NR. 23-27, CAMERA
6, ET. 6, AP. 24, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 50686, ROMANIA

(540)
NARADA

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05570
(151) 29/08/2017
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL

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

(540)

NUCIOLLA
(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.
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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 05571
(151) 29/08/2017
(732) DIGITAL DREAMS SRL, STR.

BABA NOVAC NR. 175, BL.
BN-C2, AP. 34, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

WDA web design agency
(531) Clasificare Viena: 27.05.17;

27.05.11; 27.05.09

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

42. Design de site-uri web, consultanţă
în materie de design web, design de
pagini principale şi pagini web, consultanţă
în materie de design de pagini web,
creare şi design de site-uri web pentru
terţi, proiectare şi design grafic pentru
crearea site-urilor web, proiectare şi
design grafic pentru crearea paginilor
web pe internet, design, creare, gazduire
şi intretinere de site-uri web pentru
terţi, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
creare şi design de indexuri de informaţii
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informaţiei), servicii
de grafica digitala (servicii de prelucrare
a imaginilor digitale), proiectare grafica
pentru compilare de pagini web pe internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05572
(151) 29/08/2017
(732) DIGITAL DREAMS SRL, STR.

BABA NOVAC NR. 175, BL.
BN-C2, AP. 34, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

P PowerCart
(531) Clasificare Viena: 26.05.17;

27.05.11; 26.02.07; 26.11.10;
26.11.06; 26.11.07; 27.05.21
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

42. Design de site-uri web, consultanţă
în materie de design web, design de
pagini principale şi pagini web, consultanţă
în materie de design de pagini web,
creare şi design de site-uri web pentru
terţi, proiectare şi design grafic pentru
crearea site-urilor web, proiectare şi
design grafic pentru crearea paginilor
web pe internet, design, creare, gazduire
şi intretinere de site-uri web pentru
terţi, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
creare şi design de indexuri de informaţii
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informaţiei), servicii
de grafica digitala (servicii de prelucrare
a imaginilor digitale), proiectare grafica
pentru compilare de pagini web pe internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05573
(151) 29/08/2017
(732) FLOAREA-NICOLETA NEDELEA,

STR. PRINCIPALĂ NR. 640,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
REBRA, ROMANIA

(540)

ŢUICĂ DE CAZAN
LUNCA PIETREI

(531) Clasificare Viena: 26.01.01;
26.01.06; 26.11.13; 25.01.19;
19.07.17; 11.03.02; 27.01.06;
27.05.24; 26.11.08

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05574
(151) 29/08/2017
(732) SC MULTISOFT SRL, STR.

TRANDAFIRULUI NR. 13A,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

SOLON CLOUD O colecţie
de servicii integrate

(591) Culori revendicate:albastru,negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.17;
27.05.11; 26.11.08; 27.05.08;
26.15.01; 26.01.01; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.22; 01.15.11;
16.01.04; 29.01.13

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

42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05575
(151) 29/08/2017
(732) GABRIEL MITEL TOTU, STR.

RÂNDUNICII NR. 1, BL. 37, SC. 4,
ET. 3, AP. 75, BRĂILA, ROMANIA

(540)

RUSSIAN ROULETTE LET'S
SPIN THE WORLD OF SOUND
(591) Culori revendicate:gri metalic, mov,

negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
29.01.06; 29.01.05; 29.01.08;
27.05.17; 27.05.11; 23.03.01;
16.01.06; 14.07.02; 26.01.01;
26.15.01

(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 05576
(151) 29/08/2017
(732) WLC AUTO SRL, STR. TEIUL

DOAMNEI NR. 11, CAMERA.
1, BL. 33, SC. 1, ET. 8, AP.
50, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ALO TRACTĂRI
(591) Culori revendicate:albastru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
29.01.01; 29.01.04; 27.05.17;
27.05.11; 27.01.06; 26.02.07;
26.01.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05577
(151) 29/08/2017
(732) SC ELECTRICA FURNIZARE

SA, ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE
NR. 1A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
De peste 120 de ani, în priză.

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05578
(151) 29/08/2017
(732) EURO EKOGIPS SRL, STR.

MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
150 BL. F1, SC. E, ET. 2; AP.
91, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

EKOGIPS SATEN
(591) Culori revendicate:rosu, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
29.01.01; 29.01.06; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, asfalt, smoală, bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05579
(151) 29/08/2017
(732) ALPHA AGENCY SRL, BLD.

DACIA NR. 66, BL.T7, SC. 2,
AP. 10, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200092, ROMANIA

(540)
DELUXE FLOWERS

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

31. Buchete din flori naturale, flori tăiate,
ghirlande din flori naturale, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente din flori
naturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05580
(151) 29/08/2017
(732) ChartHouse International

Learning Corporation,
221 RIVER RIDGE
CIRCLE,MINNESOTA 55337,
USA, BURNSVILLE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

FISH!
(591) Culori

revendicate:violet;galben;portocaliu;albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
24.17.04; 25.01.19; 27.05.07;
27.05.17; 27.05.03; 27.05.24;
03.09.24

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

9. Casete video preinregistrate, dvd-uri şi
cd-uri în domeniul gândirii motivationale
pentru educatori şi studenti, serie de casete
video şi filme preînregistrate în domeniul
gândirii motivationale pentru directorii de
afaceri şi angajati.
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16. Materiale imprimate, sub formă de
materiale de instruire şi didactice, şi anume
cărţi de lucru, cărţi, ghiduri didactice
şi de instruire, materiale imprimate, sub
formă de materiale didactice de instruire
pentru a promova satisfactia la locul de
munca şi pentru pregatirea corporativa şi
organizationala, toate în domeniul gândirii
motivationale pentru directorii de afaceri şi
angajati, materiale de instruire şi didactice
tiparite în domeniul gândirii motivationale
pentru educatori şi studenti.
41. Organizarea de cursuri, ateliere de
lucru şi seminarii în domeniul dezvoltarii
profesionale pentru educatori, organizarea
de cursuri, ateliere de lucru şi seminarii
în domeniul satisfactiei la locul de munca,
organizarea de cursuri, ateliere de lucru şi
seminarii în domeniul instruirii corporative şi
organizationale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05581
(151) 29/08/2017
(732) IONELA PASAN, SPLAIUL UNIRII

9, BL. 6, AP. 120, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ROMANIA

(540)
SMART2GO

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05582
(151) 29/08/2017
(732) SLS CARGO SRL, BLD-UL

PIPERA NR. 1-1A, CORP A; ET.
1; JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(540)

SLS CARGO Growing
your business

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, rosu, negru, bleu

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
02.01.23; 26.11.03; 26.11.06;
26.15.01; 27.05.17; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.03; 29.01.08; 27.05.11

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05583
(151) 29/08/2017
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL,

STR. SEVASTOPOL NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
ACUSTIVUM
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(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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05584
(151) 29/08/2017
(732) GIBY JOY, STR. DEDA NR. 6,

BL. 13, SC. A, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(740) SC BRAND EXPERT IP AGENCY
SRL, CALEA FLOREASCA,
NR.169A, CORP A, ET. 4, BIROUL
2036A, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

M MiniAlbum.ro
Printeaza-ti amintirile!

(591) Culori revendicate:maro, alb,
negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.08;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
24.17.04; 24.17.02; 26.01.22;
26.01.03; 26.11.05; 26.11.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05585
(151) 29/08/2017
(732) ROYAL BROKERS SRL, STR.

MALU ROŞU NR. 99 A, BL. 120
C/3, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

THE ROYAL BROKERS
Brokerul tău personal

(591) Culori revendicate:albastru inchis

(531) Clasificare Viena: 24.09.21;
24.01.09; 03.01.24; 29.01.04;
27.05.17; 27.05.11; 27.05.01

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05587
(151) 29/08/2017
(732) Gazprom Neft SA (PJSC), STR.

GALERNAYA NR. 5, SANKT
PETERSBURG, 190000, RUSIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)
Împreună la drum

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

9. Cartele magnetice, carduri magnetice
codate, carduri de credit magnetice, cartele
telefonice, carduri de plată, cărţi, hărţi,
ghiduri de călătorie în format electronic,
echipament pentru verificarea validităţii
cardurilor de plată, cărţi de debit, cartele

cu cip sau magnetice (codate), carduri
de credit cu cip sau magnetice, cartele
de telefon cu cip sau magnetice, cartele
magnetice sau cu cip pentru distribuitoarele
de monede, cartele magnetice sau cu cip
pentru automatele bancare şi maşinile de
conversie de monede, cartele magnetice
sau cu cip cu preplată pentru telefoanele
celulare, cartele magnetice sau cu cip de
voiaj sau spectacol, cartele magnetice sau
cu cip de garanţie, cecuri şi cărţi de debit cu
cip sau magnetice, cartele magnetice sau
cu cip pentru bancomate şi automate de
schimb valutar, cartele preplătite magnetice
sau cu cip pentru telefoane mobile, carduri
magnetice sau cu cip pentru vacanţe şi
spectacole, carduri de garantare de cecuri
magnetice sau cu cip, şi carduri de debit
magnetice sau cu cip, carduri cu bandă
magnetică şi carduri cu chip cu legitimaţii de
călătorie, bilete de intrare, bonuri valorice şi
beneficii electronice înregistrate sau pentru
înregistrarea acestora, pentru mijloace de
transport în comun, evenimente sportive
şi culturale, precum şi unităţi culturale
şi alte unităţi turistice, cartele cu cip
[carduri cu circuite integrate], cititoare de
coduri de bare, aparate de citire optică,
cititoare de cartele inteligente, software
de calculator conceput pentru a permite
cartelelor inteligente să interacţioneze cu
terminale şi cititoare, suporturi de date care
pot fi citite de calculator, în special CD-uri,
CD-ROM-uri, DVD-uri, MOD-uri dischete
flexibile, benzi magnetice, casete, discuri
acustice, suporturi magnetice de stocare,
cartele cu cip, monede cu cip şi cartele
inteligente (neînregistrate şi înregistrate cu
software), cartele electronice inteligente,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea
informaţiilor pe orice suport de înregistrare,
în special materiale de înregistrare
magnetice, materiale de înregistrare
optice şi memorii semiconductoare
pentru extragerea şi reproducerea
informaţiilor enumerate şi/sau pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/08/2017

copierea pe suport fizic a informaţiilor
enumerate, camere video pentru
filme şi recorder de casete video,
dispozitive electronice, dispozitive pentru
înregistrarea, procesarea, transmiterea,
comutarea, stocarea şi transmiterea de
mesaje, informaţii şi date, dispozitive de
citire, software si pachete de programe
de calculator, imprimante electronice,
dispozitive electronice pentru tipărire şi
pentru citirea codurilor de bare, dispozitive
pentru tipărire pentru interfaţare cu alte
aparate, dispozitive pentru citirea cardurilor,
bancomate, automate bancare, cartele
de reduceri, carduri bancare, cărți de
credit, carduri cadou, cu bonificaţie, de
fidelitate, bonus, cu reducerea şi alte
carduri (codate), carduri de fidelitate pentru
clienţi, cartele magnetice preplătite, carduri
cadou codate magnetic şi certificate cadou
codate electronic, cartele cu cip, cartele
cu circuite integrate, cartele codificate,
cărţi de credit, carduri bancare şi
cartele telefonice prevăzute cu bandă
magnetică sau un alt mod de codare
electronică, carduri cu circuite integrate,
destinate utilizării în legătură cu servicii
financiare, în special carduri bancare,
de debit, de credit, de plată şi
preplătite, benzi magnetice preînregistrate,
înregistrări video sub formă de benzi, benzi
magnetice neînregistrate şi suporturi de
date cu posibilitate de înregistrare (inclusiv
medii digitale de stocare), adaptoare
pentru medii digitale de stocare, aparate
şi instrumente de citit cartele care
conţin mecanisme de identificare prin
frecvenţă radio pentru transmisia, arătarea
şi stocarea informaţiei de plată, pentru a
fi folosită în serviciile de plată, cititoare
de carduri cu dispozitive de identificare
de frecvenţe radio pentru transmiterea,
afişarea şi stocarea informaţiilor cu privire
la plăţi care trebuie utilizate de serviciile
de plăţi, bănci de date electronice,
salvate pe suporturi de memorare şi

bănci de date electronice, descărcabile,
cu date codificate digital, reprezentând
hărţi şi alte informaţii geografice, hărţi
electronice pentru navigaţie maritimă,
montană, stradală şi în aer liber, salvate
pe suporturi electronice de arhivare şi
instrumente pentru navigaţie maritimă,
montană, stradală şi în aer liber, sub formă
de instrumente şi aparate electronice de
navigaţie şi poziţionare, carduri electronice
cu cip fără conținut [carduri inteligente fără
conținut].

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05588
(151) 29/08/2017
(732) Iancu Tisca, STR. MOIECIU DE

JOS NR. 440, JUD. BRAŞOV,
MOIECIU, 507135, ROMANIA

(540)
Casa Moeciu

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

43.  Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05589
(151) 29/08/2017
(732) BIFA BISKÜVI GIDA SAN A.Ş.,

STR. EREGLI YOLU UZERI NR.
15, KARAMAN, TURCIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

Bifa Keks KaKao soslu
mozaik kek cocoa

sauce filled marble cake
(591) Culori revendicate:maro inchis,

maro deschis, rosu, alb, negru, gr,
bej

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
29.01.07; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 25.07.25;
26.04.16; 25.05.02; 27.05.03;
27.05.24; 27.05.11; 08.01.17;
08.01.07; 08.01.23; 08.01.19;
25.01.19; 05.07.01

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05590
(151) 29/08/2017
(732) Asociatia Sportiva Constantina

Dita, STR. NERVA TRAIAN
NR. 23-25, BL. M71, AP. 49,
BUCUREŞTI, 31044, ROMANIA

(540)
Run BI10K

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

41. Organizare de competiţii sportive şi
evenimente sportive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05591
(151) 29/08/2017
(732) ZEN SUSHI SRL, STR. TURDA

NR. 122, BUCUREŞTI, ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL

DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
29.01.01; 29.01.08; 26.01.04;
26.11.12; 26.13.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05592
(151) 29/08/2017
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

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

(540)

Vinul poarta cetăţii
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.17

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


