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Cereri Mărci publicate în 06/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07508 29/11/2017 ASOCIATIA PENTRU RADIO

AUDIENTA
RADIO MUSIC AWARDS

2 M 2017 07743 29/11/2017 NATURAL PROSPER SRL GALETO RESTAURANT

3 M 2017 07745 29/11/2017 NEPI Five Property Development
SRL

ARKY, LA BORDUL
DISTRACŢIEI!

4 M 2017 07746 29/11/2017 SC ICEBERG DISTRIBUTION
SRL

GUM Babol

5 M 2017 07747 29/11/2017 S.C. EVRIDA WORLD S.R.L. VLADI

6 M 2017 07748 29/11/2017 S.C. EVRIDA WORLD S.R.L. EMPERO

7 M 2017 07749 29/11/2017 S.C. IMUT SECURITY S.R.L. imut security

8 M 2017 07750 29/11/2017 Altona Cosmetics Technology
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

NOTE PARIS

9 M 2017 07751 29/11/2017 SC LOOP PRODUCTIONS SRL NUMA NUMA

10 M 2017 07752 29/11/2017 LIVIU-ALEXANDRU
BULGĂRESCU

ROUA MUNŢILOR

11 M 2017 07754 29/11/2017 ANIMAL CENTER SRL DOG MASTER CHEF dog food
has never been more tasty

12 M 2017 07755 29/11/2017 S.C. VIA COM S.R.L. Roleto

13 M 2017 07756 29/11/2017 XI'AN COOL CHAT
INTELLIGENT TEHNOLOGY
CO., LTD.

Cool chat

14 M 2017 07757 29/11/2017 S.C. ROBIT IMPEX S.R.L. r R ROBIT

15 M 2017 07758 29/11/2017 S.C. QUANTICA720 LIFETECH
S.R.L

QUANTICA 720°

16 M 2017 07759 29/11/2017 S.C. MILLENIUM
MANAGEMENT SISTEM S.R.L.

Ghidul Primăriilor

17 M 2017 07760 29/11/2017 SC IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

AMFITEATRUL PALAS
DESCHIS LA CULTURĂ

18 M 2017 07761 29/11/2017 ANIMAL CENTER SRL CAT MASTER CHEF cat food
has never been more tasty

19 M 2017 07762 29/11/2017 MIRCEA NICOLAE POP P.U.R.O. perfect I upper I ready I
order

20 M 2017 07763 29/11/2017 SC AUTOBIT UPGRADE SRL AUTOBIT UPGRADE

21 M 2017 07764 29/11/2017 SC SUPER BALL SRL BIOGREEN FUTURE

22 M 2017 07765 29/11/2017 SC SOLARIS PLANT SRL SOLARIS NutriMix
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 07766 29/11/2017 SC DYNAMIC BEST

SOLUTIONS SRL
Dynamic advertising

24 M 2017 07767 29/11/2017 ROMCHIM PROTECT SRL ROMCHIM PROTECT -
IGNORANTA DUCE LA
DEZASTRE

25 M 2017 07769 29/11/2017 ROMCHIM PROTECT SRL ROMCHIM PROTECT- E CASA
TA SIGURA LA FOC?

26 M 2017 07770 29/11/2017 S.C. Icon Sound and Light S.R.L. ROMAN

27 M 2017 07771 29/11/2017 S.C. Icon Sound and Light S.R.L. DAC

28 M 2017 07772 29/11/2017 S.C. Icon Sound and Light S.R.L. A produced at the right place
AUTOMECANICA

29 M 2017 07773 29/11/2017 ASOCIATIA LUPTATORILOR,
RANITILOR SI URMASILOR
EROILOR BRASOV
DECEMBRIE 1989

30 M 2017 07774 29/11/2017 ROMCHIM PROTECT SRL ROMCHIM PROTECT-
ANTIFLAM

31 M 2017 07775 29/11/2017 Izabella Balazs VIDRA RESORT PARK

32 M 2017 07776 29/11/2017 ANIMAL CENTER SRL CARDUL CETATEANULUI
cardul orașului inteligent

33 M 2017 07777 29/11/2017 SC EMIL GILL STYILE SRL SENTIERRI premium concept

34 M 2017 07778 29/11/2017 Claudiu Necșulescu JIDVEI VINUL UNIRII
FETEASCĂ REGALĂ 2017
D.O.C TÂRNAVE

35 M 2017 07779 29/11/2017 CLAUDIU NECŞULESCU MOMENT de MARE UNIRE

36 M 2017 07780 29/11/2017 SC BRANDFUSION CONSULT
SRL

Mandru Brand Romanesc

37 M 2017 07781 29/11/2017 CLAUDIU NECŞULESCU The WINE CITADEL

38 M 2017 07782 29/11/2017 Philip Morris Brands Sarl PARLIAMENT CRUISE

39 M 2017 07783 29/11/2017 ECOFOL JSC GROW BALANCE

40 M 2017 07784 29/11/2017 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

METRO PLUS

41 M 2017 07786 29/11/2017 CORNEL-ANDREI NEAGU FURCULISION

42 M 2017 07787 29/11/2017 SC VANBET SRL GUSTOLACT SILUETTE

43 M 2017 07788 29/11/2017 LUCIAN DAN FERDINAND

44 M 2017 07789 29/11/2017 ELENA FLORINA AVRAM FLORAMOR

45 M 2017 07790 29/11/2017 TEODOR-TRAIAN DOS LA CASA BISTRIŢEANĂ
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(210) M 2017 07508
(151) 29/11/2017
(732) ASOCIATIA PENTRU RADIO

AUDIENTA, STR PROMOROACA
NR. 3A; AVIAŢIEI OFFICE
BUILDING, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RADIO MUSIC AWARDS

(511) Produse și/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 07743
(151) 29/11/2017
(732) NATURAL PROSPER SRL,

STR. SERG. DAVID ILIE NR. 30,
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)

GALETO RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.03; 03.07.24; 05.07.01;
05.07.02

(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
maro închis, negru

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

43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2017 07745
(151) 29/11/2017
(732) NEPI Five Property Development

SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 301-311, ET. 3, BIROU NR.
19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Intelectuala Irina Albusel, STR.
NICOLAE RACOTA NR. 4, BL. 69,
AP. 32, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARKY, LA BORDUL
DISTRACŢIEI!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.08; 03.07.24; 03.07.25

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
auriu, albastru deschis, negru, galben

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

16. Hârtie, carton, papetărie, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), cărţi, semne de cărţi, semne de
cataloage, cărţi de desen, cărţi de scris sau
colorat, broşuri, reviste, publicaţii periodice,
postere, tipărituri, publicaţii tipărite, coperte,
feliciări, reprezentări şi reproduceri grafice,
panouri publicitare din hârtie sau carton.

28. Jocuri, jucării.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, inclusiv, dar fără limitare la:
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, seminarelor,
spectacolelor, prezentări cinematografice,
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), prezentări în săli cinematografice,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice online,
publicarea textelor, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2017 07746
(151) 29/11/2017
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION SRL,

BD. VOLUNTARI, NR. 102, HALA
7, JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(540)
GUM Babol

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

30. Gumă de mestecat cu diverse arome şi
culori, altele decât de uz medical.
35. Servicii de import-export, regruparea în faţa
terţilor a produselor incluse în clasa 30 - gumă
de mestecat cu diverse arome şi culori, altele
decât de uz medical (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2017 07747
(151) 29/11/2017
(732) S.C. EVRIDA WORLD S.R.L.,

STR. BIHARIA NR. 67-77, CORP F,
ET. 1, CAM. 1, 2 ŞI 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
VLADI

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07748
(151) 29/11/2017
(732) S.C. EVRIDA WORLD S.R.L.,

STR. BIHARIA NR. 67-77, CORP F,
ET. 1, CAM. 1, 2 ŞI 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
EMPERO

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

24.  Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07749
(151) 29/11/2017
(732) S.C. IMUT SECURITY S.R.L., STR.

22 DECEMBRIE 1989 NR. 60, JUD.
DÂMBOVIŢA, MORENI, ROMANIA

(540)

imut security

(531) Clasificare Viena: 01.01.12; 24.15.21;
27.05.01; 27.05.02

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.
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───────

(210) M 2017 07750
(151) 29/11/2017
(732) Altona Cosmetics Technology

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
KARAMEHMET MAH., AVRUPA
SERBEST BÖLGES, 13. SOKAK,
NO.8, ERGENE, TEKIRDAĞ,
TURCIA

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, RO.BU, ROMANIA

(540)

NOTE PARIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

(511) Produse și/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.

───────

(210) M 2017 07751
(151) 29/11/2017
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
BUCUREŞTI, 031611, ROMANIA

(540)
NUMA NUMA

(511) Produse și/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),
mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07752
(151) 29/11/2017
(732) LIVIU-ALEXANDRU

BULGĂRESCU, STR. NAZARCEA
NR. 99, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
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, ROMANIA

(540)
ROUA MUNŢILOR

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, pensiuni, hotel, restaurant.

───────
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(210) M 2017 07754
(151) 29/11/2017
(732) ANIMAL CENTER SRL, BLD.

LACUL TEI NR. 109, BL.
13A, PARTER, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, 020377, ROMANIA

(540)

DOG MASTER CHEF dog food
has never been more tasty

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 27.05.01;
29.01.13; 03.01.08; 03.01.24; 03.01.25;
03.01.28; 09.07.19

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

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

5. Preparate alimentare fortifiante pentru
animale (vitamine).
31. Alimente pentru animale, alimente pentru
animalele de companie, băuturi pentru animalele
de companie, obiecte comestibile de mestecat
pentru animalele de companie, preparate
pentru îngrăşarea animalelor, hrană uscată
pentru animale de companie, hrană umedă
(în conservă) pentru animalele de companie,
premixuni vitamino-minerale si concentrate
proteice (hrană pentru animale), biscuiţi pentru
câini, toate produsele cuprinse in aceasta clasa
referitoare la produse destinate animalelor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind utilizate pentru şi în legătură
cu clasa 31, magazine conţinând produse şi
hrană pentru animale, animale vii, magazine
on-line conţinând produse şi hrană pentru
animale, animale vii, prezentarea produselor şi a
hranei pentru animalele de companie prin toate
mijloacele de comunicare, pentru vânzarea cu
amănuntul si en-gros, servicii de decorare a
vitrinelor, distribuire de materiale publicitare şi
de eşantioane, organizarea de expoziţii şi târguri

cu animale, hrană şi produse pentru animale
în scopuri publicitare sau comerciale, servicii
de promovare a vânzărilor de produse şi hrană
pentru animale, pentru terţi, servicii de
publicitate pentru promovarea magazinelor
conţinând produse şi hrană destinată animalelor
de companie, servicii de import-export,
distributie, servicii oferite de pet shops, servicii
oferite lanturi de magazine.
39. Servicii de aprovizionare pentru terţi
(transport).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, crearea si
dezvoltarea programelor de calculator, crearea,
intretinerea si gazduirea de pagini si site-uri
web, motoare de cautare pe internet, site-uri de
socializare si aplicatii web.

───────

(210) M 2017 07755
(151) 29/11/2017
(732) S.C. VIA COM S.R.L., CALEA

MOTILOR NR. 214, JUDEŢUL
ALBA, ALBA IULIA, ROMANIA

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

(540)

Roleto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
09.01.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru cai
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi, minereuri,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole d (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).
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 07756
(151) 29/11/2017
(732) XI'AN COOL CHAT INTELLIGENT

TEHNOLOGY CO., LTD., RM
108, 1/F, BUILDING NO. 15,
XIBUYUNGU, FENGXI XINCHENG,
XIXIAN NEW AREA, SHANXI
PROV, CHINA, CHINA

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

(540)

Cool chat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.05.23; 02.05.22

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

9. Cipuri and (circuite integrate), aparate
de fotografiat, televizoare, procesoare (unităţi
centrale de prelucrare), telefoane inteligente,
aplicaţii software de calculator, descărcabile,
corpuri refractante, cipuri (circuite integrate),
ochelari, baterii galvanice.
35. Afisaj, publicitate televizată, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, administrarea
comercială a licenţele produselor şi a serviciilor
pentru terţi, furnizare de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site, servicii de import-export,
promovarea vânzărilor pentru terţi, agentii de
plasare, sistematizarea informatiilor în fişiere
electronice, servicii de căutare de sponsorizare.
36. Curtaj în asigurări, schimb valutar, transfer
electronic de fonduri, tranzactii bancare la
domiciliu (home banking), expertizare de
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antichităţi, brokeraj imobiliar, brokeraj cu garanţii
reale imobiliare, servicii fiduciare, colectare de
fonduri de binefacere, organizare de colecte.
38. Agentii de presă, transmitere de mesaje,
comunicatii prin telefoane mobile, comunicatii
prin terminale de calculator, transmitere de
mesaje şi de imagini cu ajutorul calculatorului,
buletine electronice, telecomunicaţii furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatica mondiala, furnizarea de chartroom
pe intern servicii de videoconferinţă, comunicaţii
radio.
39. Livrarea de mărfuri, informaţii în domeniul
traficului, închirieri de bărci, transport de valori
păzit, transport aeronautic, închiriere de maşini,
distribuţia de energie, livrare de colete, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), rezervări pentru
călătorii.
41. Educaţie, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), publicare
on-line de cărţi şi reviste electronice, organizarea
de spectacole, servicii de impresariat organizare
de tururi ghidate, divertisment televizat,
traducere şi interpretare, agentii de bilete, servicii
de divertisment.
43. Agentii de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere, restaurante (servirea mesei), rezervări
de hoteluri, snack baruri, servicii ale barurilor,
închiriere de săli de reuniune, cămine de bătrâni,
creşe de copii, închiriere de scaune mese,
veselă şi lenjerie de masă.

───────

(210) M 2017 07757
(151) 29/11/2017
(732) S.C. ROBIT IMPEX S.R.L., ŞOS.

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)

r R ROBIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.18

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale 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).
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazi săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta
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
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pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 07758
(151) 29/11/2017
(732) S.C. QUANTICA720 LIFETECH

S.R.L, STR. DR. IACOB FELIX
NR. 59, ET. 2, AP. 4, 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)

QUANTICA 720°

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 01.13.02; 01.13.01

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb, turcoaz

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical , substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă

de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, (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).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, (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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07759
(151) 29/11/2017
(732) S.C. MILLENIUM MANAGEMENT

SISTEM S.R.L., STR. SECERII
NR. 13, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

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

(540)

Ghidul Primăriilor

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.11.08;
24.07.23; 24.07.01; 24.07.03; 20.07.01

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

(511) Produse și/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 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).
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 07760
(151) 29/11/2017
(732) SC IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL, STR. PALAS NR.
7A, IAŞI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

AMFITEATRUL PALAS
DESCHIS LA CULTURĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2017 07761
(151) 29/11/2017
(732) ANIMAL CENTER SRL, BLD-

UL LACUL TEI NR. 109, BL. 13A,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020377, ROMANIA

(540)

CAT MASTER CHEF cat food
has never been more tasty

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.15; 03.01.06; 03.01.28;
03.01.25; 09.07.19

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

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

5. Preparate alimentare fortifiante pentru
animale (vitamine).
31. Alimente pentru animale, alimente pentru
animalele de companie, băuturi pentru animalele
de companie, obiecte comestibile de mestecat
pentru animalele de companie, preparate
pentru îngrăşarea animalelor, hrană uscata
pentru animale de companie, hrană umeda
(în conserva) pentru animalele de companie,
premixuni vitamino-minerale şi concentrate
proteice(hrană pentru animale), biscuiţi pentru
animale de companie, toate produsele cuprinse
în aceasta clasa referitoare la produse destinate
animalelor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind utilizate pentru şi în
legatura cu magazine conţinând produse şi
hrană pentru animale, animale vii, magazine
on-line conţinând produse şi hrană pentru
animale, animale vii, prezentarea produselor şi
a hranei pentru animalele de companie prin
toate mijloacele de comunicare, pentru vânzarea

cu amănuntul şi en-gros, servicii de decorare
a vitrinelor, distribuire de materiale publicitare
şi de eşantioane, organizarea de expoziţii şi
târguri cu animale, hrană şi produse pentru
animale în scopuri publicitare sau comerciale,
servicii de promovare a vânzărilor de produse
şi hrană pentru animale, pentru terţi, servicii
de publicitate pentru promovarea magazinelor
conţinând produse şi hrană destinată animalelor
de companie, servicii de import-export, servicii
oferite de pet shops, servicii oferite de un lanţ de
magazine.
39. Servicii de aprovizionare pentru terţi
(transport).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, crearea şi
dezvoltarea programelor de calculator, crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web, motoare de căutare pe internet, site-uri de
socializare şi aplicatii web.

───────

(210) M 2017 07762
(151) 29/11/2017
(732) MIRCEA NICOLAE POP, BLD-UL

MIHAI VITEAZU, NR. 11, SC. C, ET.
8, AP. 112, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550365, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

P.U.R.O. perfect I
upper I ready I order

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05; 24.17.21

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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43. Furnizare de spaţii şi materiale pentru
conferinte, expoziţii şi reuniuni, furnizare de
spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
bufet pentru barurile de cockteiluri, servicii de
local public, servicii de cluburi de băut private,
servicii specifice barurilor de cockteiluri, servire
de băuturi alcoolice, snack-baruri, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de baruri de sucuri de fructe, sevicii de baruri
care servesc bere.

───────

(210) M 2017 07763
(151) 29/11/2017
(732) SC AUTOBIT UPGRADE SRL,

ŞOS. PANTELIMON NR. 115,
BL. 400A, SC. 2, ET. 3, AP.
59, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

AUTOBIT UPGRADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
18.01.23

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, lucrări de birou regruparea
în folosul terţilor a pieselor şi componentelor auto
pentru ca aceştia să le poată vedea şi cumpăra
cât mai comod, comerţ online.

───────

(210) M 2017 07764
(151) 29/11/2017
(732) SC SUPER BALL SRL,

ORTISOARA NR. 282B, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞ, ROMANIA

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

(540)
BIOGREEN FUTURE

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitorii acestora, neprelucrate şi
semiprelucrate, materiale plastice şi raşini în
formă extrudată destinate fabricării, spume
poliuretanice, materiale de ambalare, etanşare
şi izolare, conducte flexibile, tuburi şi furtunuri,
nemetalice.
20. Articole pentru pat respectiv, saltele,
somiere, perne"
24. Feţe de perna, lenjerie pentru pat, paturi,
cuverturi, pilote.

───────

(210) M 2017 07765
(151) 29/11/2017
(732) SC SOLARIS PLANT SRL, STR.

VALEA CASCADELOR NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
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, ROMANIA

(540)
SOLARIS NutriMix

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

5. Ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
preparate din plante de uz medical, compoziţii
din plante medicinale de uz medical, extracte
din plante medicinale, folosite în scop medical,
extracte din plante şi din ierburi de uz medical.
29. Batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe bază de fructe şi fructe nucifere,
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batoane nutritive pe bază de soia, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de tofu, gustări
pe bază de alune, gustări pe baza de legume,
gustări pe bază de lapte, gustări pe bază de
brânză, fructe uscate, fructe uscate măcinate,
amestecuri de fructe uscate,
30. Batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de cereale şi batoane energizante,
produse din cereale sub formă de batoane,
gustări pe bază de grâu, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, biscuiţi,
cereale, cereale procesate, pudră de cereale,
făină de cereale, mixuri de cereale măcinate,
seminţe de cereale procesate, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale şi fructe
uscate, plante aromatice (prelucrate), infuzii de
plante, plante aromatice pentru uz culinar, ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal.
31. Cereale neprelucrate, germeni de cereale,
plante uscate, plante proaspete, plante naturale
vii, plante leguminoase proaspete.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07766
(151) 29/11/2017
(732) SC DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
020526, ROMANIA

(540)

Dynamic advertising

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 26.05.10

(591) Culori revendicate:pantone=roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07767
(151) 29/11/2017
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

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

(540)
ROMCHIM PROTECT
- IGNORANTA DUCE

LA DEZASTRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții extinctoare, preparate
pentru călirea și sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinați/te industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de folie
și pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────
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(210) M 2017 07769
(151) 29/11/2017
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

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

(540)
ROMCHIM PROTECT- E

CASA TA SIGURA LA FOC?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții extinctoare, preparate
pentru călirea și sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinați/te industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de folie
și pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2017 07770
(151) 29/11/2017
(732) S.C. Icon Sound and Light S.R.L.,

STR. INTR. VORONEȚ NR. 22, BL.
3, SC. 2, ET. 2, AP. 22, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/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.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07771
(151) 29/11/2017
(732) S.C. Icon Sound and Light S.R.L.,

STR. INTR. VORONEȚ NR. 22, BL.
3, SC. 2, ET. 2, AP. 22, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DAC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/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.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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.

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07772
(151) 29/11/2017
(732) S.C. Icon Sound and Light S.R.L.,

STR. INTR. VORONEȚ NR. 22, BL.
3, SC. 2, ET. 2, AP. 22, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A produced at the right
place AUTOMECANICA

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, roșu
(511) Produse și/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.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 07773
(151) 29/11/2017
(732) ASOCIATIA LUPTATORILOR,

RANITILOR SI URMASILOR
EROILOR BRASOV DECEMBRIE
1989, STR. GEORGE BARITIU NR.
1A, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500025, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.18;
24.01.08; 24.07.23

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de competiții,
concursuri, spectacole, colocvii, conferințe,
seminarii, work-shopuri, concerte.

───────

(210) M 2017 07774
(151) 29/11/2017
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

GARII NR. 14, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, ROMANIA

(540)
ROMCHIM PROTECT-

ANTIFLAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții extinctoare, preparate
pentru călirea și sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinați/te industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de folie
și pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
20. Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
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chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.

───────

(210) M 2017 07775
(151) 29/11/2017
(732) Izabella Balazs, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, AP. 13,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, ROMANIA

(540)
VIDRA RESORT PARK

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

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

───────

(210) M 2017 07776
(151) 29/11/2017
(732) ANIMAL CENTER SRL, BLD.

LACUL TEI NR. 109, BL.
13A, PARTER, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, 020377, ROMANIA

(540)

CARDUL CETATEANULUI
cardul orașului inteligent

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,

de control (verificare), de siguranță (salvare)
și didactice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07777
(151) 29/11/2017
(732) SC EMIL GILL STYILE SRL, STR.

PĂULEŞTI NR. 65, JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE, 440250,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500361, BV,
ROMANIA

(540)

SENTIERRI premium concept

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, gri, negru,
vișiniu

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

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

───────
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(210) M 2017 07778
(151) 29/11/2017
(732) Claudiu Necșulescu, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC CABINET N D GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 71237,
B, ROMANIA

(540)

JIDVEI VINUL UNIRII
FETEASCĂ REGALĂ
2017 D.O.C TÂRNAVE

(531) Clasificare Viena: 02.07.17; 02.07.23;
02.07.25; 06.19.10; 07.01.09; 24.07.23;
25.01.19; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:crem, gri, roșu,
galben, albastru, negru, alb

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, organizare de târguri, festivaluri şi expoziţii
cu scop comercial şi publicitar.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii, toate în
domeniu.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural
şi educativ, organizarea și coordonarea
de evenimentede degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea
şi exploatarea cluburilor de întalnire în scop
recreativ, toate în domeniu.

───────

(210) M 2017 07779
(151) 29/11/2017
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(740) SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

MOMENT de MARE UNIRE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.25;
24.07.23; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.15

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

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţămant (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
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33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, organizare de târguri, festivaluri şi expoziţii
cu scop comercial şi publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, toate în
domeniu.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural
şi educativ, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri,în
scopuri educative și recreative, organizarea
şi exploatarea cluburilor de întâlnire în scop
recreativ, toate în domeniu.
42. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2017 07780
(151) 29/11/2017
(732) SC BRANDFUSION CONSULT

SRL, STR. MAIOR CORAVU
NR. 25, AP. 3, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Mandru Brand Romanesc

(511) Produse și/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 07781
(151) 29/11/2017
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(740) SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

The WINE CITADEL

(531) Clasificare Viena: 01.01.13; 01.01.14;
26.01.06; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.02

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, organizare de târguri, festivaluri şi expoziţii
cu scop comercial şi publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, toate în
domeniu.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural
şi educativ, organizarea și coordonarea
de evenimentede degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea
şi exploatarea cluburilor de întalnire în scop
recreativ, toate în domeniu.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2017 07782
(151) 29/11/2017
(732) Philip Morris Brands Sarl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.,
STR.BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)
PARLIAMENT CRUISE

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

34.  Tutun, brut sau prelucrat, produse din
tutun, trabucuri, ţigarete, ţigarete de foi, tutun
pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus, înlocuitori
de tutun (fără uz medical), ţigarete electronice,
produse din tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele acestora pentru
încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conţinând nicotină pentru
inhalare, soluţii lichide conţinând nicotină pentru
utilizare în ţigarete electronice, articole pentru
fumători, hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru
ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii pentru
tutun, tabachere, port-ţigarete, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat ţigarete,
brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2017 07783
(151) 29/11/2017
(732) ECOFOL JSC, INDUSTRIAL ZONE,

CITY OF TARGOVISHTE, 7700,
BULGARIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
GROW BALANCE

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

1. Produse chimice pentru agricultură,
cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi substanţelor pentru distrugerea
paraziţilor, îngrăşăminte azotate, alge marine
(îngrăşăminte), îngrăşământ pentru agricultură.
5. Insecticide, substanţe pentru distrugerea
paraziţilor, pesticide, preparate pentru protecţie
împotriva moliilor, preparate pentru distrugerea
animalelor nocive, preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare, preparate pentru
exterminarea melcilor şi moluştelor, preparate
pentru exterminarea muştelor, preparate
pentru exterminarea paraziţilor, produse pentru
îndepărtarea insectelor, fungicide, erbicide şi
produse pentru distrugerea buruienilor, produse
chimice pentru tratarea bolilor ce afectează viţa
de vie.

───────
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(210) M 2017 07784
(151) 29/11/2017
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property GmbH & Co.
KG, METRO-STRASSE 1 ,
DUSSELDORF, 40235, GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

METRO PLUS

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 24.13.24;
24.13.25; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baze de date (electronice), conţinut media,
software, aplicaţii pentru mobil, periferice
adaptate pentru utilizare cu calculatoare,
carcase pentru computere tabletă, netbook-uri
(calculatoare) şi computere portabile (notebook),
carduri de numerar, cititoare de carduri, carduri
de credit, carcase pentru carduri de credit,
cartele telefonice preplătite, cartele de reţea,
terminale pentru folosirea cardurilor de credit,
cartele de date, cartele video, cartele de sunet,
bilete (cartele magnetice) de combustibil, carduri
codificate, carduri de loialitate codificate, cartele
SIM, cartele inteligente, cartele telefonice,
carduri de identitate codificate, cartele de
memorie, cartele magnetice, cartele pentru
încuietori electronice, aparate de prelucrare a
datelor, suporturi de date, calculatoare, publicaţii
electronice, aparate şi instrumente ştiinţifice,
aparate şi instrumente fotografice, aparate
şi instrumente, instrumente şi instrumente
didactice, compact discuri, DVD-uri, suporturi de
înregistrare digitale, cititoare de cărţi electronice,
huse pentru laptopuri, dulapuri pentru difuzoare,
indicatori cu laser, calculatoare de buzunar,
unităţi flash USB.
16. Materiale de decor şi materiale de artă din
hârtie sau carton, genţi şi articole din hârtie
sau carton pentru împachetarea, ambalarea şi
depozitarea hârtiei, cartonului sau a materialelor
plastice, hârtie şi papetărie, precum şi materiale
didactice, materiale imprimate, hârtie şi carton,

articole de hârtie de unică folosinţă, exceptând
vesela şi paharele, deschizătoare (cuţite) de
scrisori, afişe, hărţi, aparate de scris şi
pentru ştanţare, produse pentru corectare
şi ştergere (papetărie), pixuri, materiale de
legătorie, fotografii (tipărite), materiale pentru
artişti, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
dosare pentru hârtie, fişiere de documente
(papetărie), albume, umidificatoare (articole de
birou), cărţi de anunţuri (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, postituri (papetărie),
dulapuri pentru papetărie (articole de birou),
creioane, suporturi de creioane, mine de
creioane, ascuţitori de creioane, electrice sau
mecanice, carneţele, broşuri, prese pentru
hârtie, rafturi scrisori, hârtie de scris, broşuri,
cărţi, suporturi cărţi, clipsuri pentru birou,
suporturi de documente (papetărie), coperţi,
ştampile, etichete din hârtie sau carton, huse
cu şablon, steaguri de hârtie, panglici cu
cerneală, suporturi de pixuri, produse de hârtie
sau carton pentru împachetat sticle, substanţe
pentru efectuarea corecturilor (articole de birou),
flyere, folii din plastic pentru ambalare, foi
de celuloză regenerată pentru împachetare,
formulare tipărite, foto-gravuri, faxuri, hârtie sau
carton pentru umplutură, hărţi geografice, globuri
terestre, carduri de felicitări, benzi elastice pentru
birouri, bandă izolatoare (papetărie), suporturi
de pixuri şi creioane, capsatoare (articole de
birou), plicuri (papetărie), calendare, felicitări,
cataloage, benzi adezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, aparate pentru montarea
fotografiilor, dozatoare de benzi adezive(articole
de birou), mape, hârtie de copiatoare (papetărie),
semne de carte, perforatoare de birou, folie din
plastic cu aer pentru ambalare sau împachetare,
markere, caiete, fişiere (articole de birou),
şerveţele de masă din hârtie, batiste de hârtie,
saci conici de hârtie, gume de şters de cauciuc,
coperţi pentru paşaport, piuneze, cartonaşe
de colecţionat, altele decât cele pentru jocuri,
covoraşe din hârtie pentru birou, stative de
fotografii, ştampile de sigiliu, suporturi pentru
ştampile, cutii pentru ştampile, umidificatoare
pentru ştampile, table, concasor de hârtie, suport
reclame, bannere din hârtie sau carton.
35. Servicii de licitaţii, servicii de gestionare a
resurselor umane şi de recrutare, colectarea
şi sistematizarea datelor de afaceri, difuzarea
publicităţii pentru terţi prin intermediul unei
reţele de comunicaţii electronice on-line,
prelucrarea computerizată a comenzilor on-line
de cumpărare, colectarea informaţiilor pentru
întreprinderi în baze de date, colectarea de
informaţii pentru publicitate privind mărfuri şi
servicii furnizate de terţi într-o bază de date
informatică, elaborarea schemelor de bonusuri
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şi recompense ca măsuri de retenţie a clienţilor
cu servicii de distribuţie reduse, elaborarea
schemelor de bonusuri şi recompense ca măsuri
de păstrare a clienţilor în scopuri de marketing, şi
anume administrarea unui program de reducere
pentru a permite reducerile pentru serviciile de
distribuţie pentru participanţi prin utilizarea unui
program de reduceri pentru membri, organizare
de contacte comerciale şi de afaceri pentru
vânzarea şi cumpărarea de bunuri şi servicii,
servicii de comandă, servicii de comandă de
livrare şi prelucrare facturi, inclusiv pentru
comerţ electronic, pentru bunuri generale şi
produse de consum, prezentări de servicii pe
internet, organizare de abonamente, servicii de
publicitate, şi anume difuzarea publicităţii pentru
terţi prin intermediul unei reţele electronice de
comunicaţii on-line şi compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau en-gros, precum şi servicii
online sau cu amănuntul prin cataloage legate
de alimente şi băuturi, tutun, băuturi alcoolice
şi nealcoolice, preparate chimice, produse
de curăţat, lustruire, măcinare şi spălare,
articole de toaletă, produse farmaceutice,
produse de frumuseţe, preparate sanitare,
produse medicale, farmaceutice şi veterinare,
parfumerie, hârtie, articole de papetărie,
îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte,
pantofi, încălţăminte, articole de acoperit capul,
covoraşe, maşini de uz casnic, scule, materiale
de construcţii, articole de grădinărit, dispozitive
agricole, produse optice, aparate electrice
şi electronice, software, produse hardware,
smartphone, telefoane, calculatoare, bijuterii,
ceasuri, fişiere muzicale descărcabile, fişiere
video descărcabile, jocuri descărcabile, software
şi aplicaţii descărcabile, articole sportive,
articole textile, bagaje şi pungi, materiale de
ambalaj, punguţe, produse din hârtie, aparate
pentru încălzire şi refrigerare, formulare tipărite,
iluminatoare, articole metalice, draperii, obiecte
de artă, ustensile de bucătărie, ustensile de gătit,
articole de bucătărie industriale si de gospodărie,
unelte de tăiat, tacâmuri, cuţite, foarfece, jucării,
mobilier, accesorii auto, lumânări, unelte şi
articole metalice, articole de bricolaj, flori, plante,
seminţe pentru plantare, articole pentru hobby-
uri şi articole pentru nevoi personale, bunuri
electronice, aparate de înregistrare şi suporturi
de date, instalaţii de iluminat, încălzire, gătit,
răcire, uscare şi ventilare, instalaţii sanitare şi
accesorii, vehicule, piese de vehicule şi accesorii
pentru vehicule, articole de artificii, instrumente
şi aparate optice, instrumente muzicale, articole
de birou, cu excepţia mobilierului, articolelor
de şelărie, corturi, prelate, articole din piele
şi imitaţii de piele, produse agricole, de

grădină şi forestiere, produse alimentare pentru
animale, articole de fumat, tutun, servicii
de import şi export, primirea, procesarea şi
gestionarea comenzilor (funcţii de birou), servicii
de achiziţii pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
plasare şi livrare a comenzilor şi gestionarea
facturilor, inclusiv în cadrul comerţului electronic,
facturare, planificarea programelor de bonus şi
fidelizare ca programe de păstrare a clienţilor
în scopuri de marketing (lucrări de birou),
urmărirea programatorilor de bonusuri şi de
loialitate utilizând evaluarea datelor matematice
pentru a produce statistici şi compilarea
datelor statistice (lucrări de birou), publicitate,
atragerea clienţilor şi îngrijirea clienţilor prin
intermediul publicităţii prin poştă (publicitate prin
corespondenţă), organizarea şi desfăşurarea de
expoziţii şi târguri comerciale sau de publicitate,
planificarea, elaborarea şi desfăşurarea de
iniţiative de publicitate, sponsorizare sub
formă de publicitate, publicarea de materiale
tipărite în scopuri publicitare, testarea bunurilor
(promovare), promovarea vânzărilor pentru
terţi, închiriere de spaţii publicitare, materiale
publicitare şi timp publicitar în mijloace de
comunicare, distribuţia de mostre, servicii de
căutare de sponsorizare, marketing (cercetare
de piaţă), inclusiv pe reţele digitale, cercetare de
piaţă, sondarea opiniei publice, comercializare
produse (cercetare de piaţă), căutare de
date în fişiere de calculator pentru terţi şi/
sau de cercetare de afaceri, agenţii de
informare comercială, menţinerea datelor în
baze de date computerizate, anchete de preţuri
pentru bunuri şi servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele electronice de comandă,
închiriere de aparate şi echipamente de birou,
automate şi standuri de vânzare, organizare
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi, servicii de intermediere de adrese,
contacte comerciale şi de afaceri, de asemenea
prin Internet, a tranzacţiilor comerciale pentru
terţi, inclusiv în cadrul comerţului electronic,
a contractelor de telefonie mobilă (pentru
terţi), a acordurilor privind cumpărarea şi
vânzarea de bunuri pentru terţi, organizare de
contracte publicitare şi de promovare pentru terţi,
asigurarea abonamentelor de ziare pentru terţi,
consultanţă în afaceri şi servicii de consiliere,
administrare afaceri, consultanţă profesională de
afaceri pentru concepte de franciză, consultanţă
în afaceri pentru proiectele de întreprinderi
şi întreprinderile nou înfiinţate (start-up),
administrarea afacerilor, servicii administrative,
administrarea unui program de reducere pentru
a permite participanţilor să obţină reduceri la
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bunuri şi servicii prin utilizarea cardului de
membru cu discount.
36. Servicii de împrumut şi de credit şi de
leasing-finanţare, servicii de plată a facturilor,
informaţii financiare, date, consultanţă şi servicii
de consultanţă, servicii de recuperare a
datoriilor şi factoring, strângere de fonduri,
servicii de sponsorizare, pregătirea rapoartelor
financiare, investiţii financiare, servicii de
amanet, eliberarea de vouchere şi certificate
de cadouri, servicii de efectuare de tranzacţii
electronice de plată pentru achiziţionarea de
bunuri pe Internet, servicii de asigurare şi
servicii de garanţie legate de contractele de
garanţie şi contractele de garanţie extinsă pentru
întreţinerea, repararea, instalarea şi actualizarea
dispozitivelor electrice şi electronice, servicii
de subscriere, servicii financiare, afaceri
monetare, servicii imobiliare, servicii de
carduri, servicii bancare, brokeraj, colectare
de datorii, evaluarea fiscală, consultanţă
financiară, sponsorizare financiară, evaluare
financiară (asigurări, bancare, imobiliare),
servicii de finanţare si financiare, gestionarea
de apartamente şi case, servicii de lichidare
a afacerilor financiare, management imobiliar,
servicii de birouri de credit, închiriere de birouri,
management financiar, închiriere de bunuri
imobile, servicii de brokeraj vamal, procesarea
plăţilor efectuate prin carduri cu taxă, emitere
de jetoane de valoare ca recompense pentru
loialitatea clienţilor, furnizarea de reduceri la
entităţi terţe prin utilizarea cardului de membru.
38. Servicii de telecomunicaţii, informaţii
despre telecomunicaţii, furnizare de acces la
informaţii pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii la o reţea globală de
calculatoare, comunicaţii prin terminale de
calculator, servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii), comunicaţii radio,
servicii de comunicaţii prin satelit pentru
utilizatorii de afaceri, transmisie de poştă
electronică, servicii de rutare şi de joncţiune
în domeniul telecomunicaţiilor, comunicaţii prin
telefoane celulare, trimiterea mesajelor, servicii
de agenţii de ştiri, colectarea şi transmiterea
mesajelor electronice, servicii de telefonie,
transmisii electronice de fişiere audio şi
video descărcabile prin intermediul reţelelor
informatice şi de comunicaţii, furnizarea de
camere de chat interactive pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare
şi abonaţi pe o gamă largă de subiecte,
transmiterea în flux continuu de jocuri
electronice, muzică, filme şi videoclipuri pe
internet, închirierea timpului de acces la
reţelele globale de calculatoare cu mijloace

de identificare, localizare, grupare, diseminare
şi administrare de date şi conexiuni la
serverele de calculatoare ale terţilor, la
procesoarele de calculator şi la utilizatorii de
computere, furnizarea accesului la baze de date
online din sectorul alimentar şi al băuturilor,
servicii de transmisie de date prin reţele
de telecomunicaţii şi reţele de telecomunicaţii
fără fir în domeniul divertismentului, furnizarea
accesului la informaţii despre produse legate
de alimente, băuturi şi bunuri de consum,
furnizarea de conţinut audio, video şi audiovizual
prin intermediul reţelelor sociale (servicii de
transmisie), furnizarea accesului la un site
web pentru reţele sociale în scopul informării
şi divertismentului, achiziţionarea accesului la
baze de date online şi baze de date online de
căutare în domeniul schimbului de informaţii şi al
reţelelor (servicii de telecomunicaţii).
39. Livrarea de mărfuri prin automobile,
biciclete, camioane, vehicule de livrare, avioane,
mijloace de transport în comun, robot, dronă,
transport, servicii de logistică în sectorul
transporturilor, ambalare şi depozitare de
colete şi/sau mărfuri, organizare de călătorii,
colectarea, expedierea, ambalarea şi livrarea
coletelor şi/sau a bunurilor, transportul coletelor
şi/sau al mărfurilor pe vehicule, nave, avioane,
servicii de logistică în sectorul transporturilor,
în special livrarea de bunuri (punere în
funcţiune) a clienţilor în domeniul logisticii
transporturilor, planificarea expedierii bunurilor
de livrare a mărfurilor, brokeraj de transport
marfă, transporturi, cu excepţia vămuirii
mărfurilor pentru terţi, servicii de brokeraj de
transporturi, servicii de urmărirea trimiterilor,
inclusiv prin localizarea electronică a încărcăturii,
depozitarea mărfurilor în depozite şi în depozite
frigorifice, stocarea de medii digitale, şi anume
stocarea fizică a datelor sau a documentelor
salvate electronic.
40. Transferuri de imagini (decalcomanie).
41. Servicii de publicarea şi raportarea, instruire
educaţională, servicii de divertisment, activităţi
sportive şi culturale, seminarii, organizarea şi
desfăşurarea de congrese (instruire), furnizare
de cursuri de educaţie, organizarea de competiţii
sportive, servicii de agenţie de bilete on-
line în scopuri de divertisment, rezervarea de
bilete pentru evenimente culturale, organizarea
de rezervări de bilete pentru spectacole si
alte evenimente de divertisment, furnizarea
de servicii de formare şi educaţie, furnizarea
accesului la piscine, furnizarea de facilităţi pentru
cluburile de sănătate (exerciţi fizice), servicii de
cluburi de sănătate (training pentru sănătate
şi fitness), furnizarea de facilităţi de pregătire
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sportivă, grădiniţe, servicii de tabără de sport,
furnizarea de facilităţi sportive, publicarea de
materiale tipărite.
42. Servicii IT, testarea, autentificarea şi
controlul calităţii, servicii de cloud computing,
scrierea (programarea) şi/sau găzduirea unui
forum online al clienţilor în scopul participării la
discuţii, schimb de informaţii, primirea de recenzii
şi feedback de la alţi utilizatori privind produse
şi servicii, formarea de comunităţi virtuale şi
colaborarea în reţelele sociale, furnizarea de
utilizare temporară sau închiriere de software
şi aplicaţii care nu pot fi descărcate pentru a
accesa streamingul de fişiere audio şi video,
manuale de produse, informaţii despre produse,
jocuri, reţele sociale, fişiere text şi fişiere
multimedia, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
servicii de proiectare (design), servicii de analiză
tehnologică, furnizare de servicii de cercetare,
dezvoltarea hardware pentru calculatoare,
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului de calculator, consultanţă în domeniul
calculatoarelor, proiectare de software de
calculator, proiectarea sistemelor informatice,
design de pagini de start, design de pagini web,
servicii de suport pentru tehnologii informatice,
servicii de consultanţă în domeniul experţilor în
domeniul echipamentelor de calcul, cercetare
şi dezvoltare de produse noi pentru terţi,
crearea şi întreţinerea de site-uri web pentru
terţi, instalarea de software de calculator,
întreţinerea şi actualizarea software-ului de
calculator, conversia programelor şi a datelor
de calculator, altele decât conversia fizică,
conversia datelor sau a documentelor de pe
suport fizic la mijloace electronice, duplicarea
programelor de calculator, testarea materialelor,
atribuirea spaţiului de memorie pentru site-
uri web (hosting), închiriere de software de
calculator, închiriere de calculatoare, întreţinerea
software-ului de calculator, recuperare de
date computerizate, pregătirea programelor de
prelucrare a datelor, design industrial, design
de ambalaje, design de artă, design de decor
interior, topografie, servicii de consultanţă în
domeniul programării pe calculator, închiriere de
servere web, verificarea şi testarea calităţii.

───────

(210) M 2017 07786
(151) 29/11/2017
(732) CORNEL-ANDREI NEAGU, STR.

GROZĂVEŞTI NR. 2, BL. E2,
SC. A, AP. 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(540)

FURCULISION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2017 07787
(151) 29/11/2017
(732) SC VANBET SRL, NR. 15,

COMUNA BANCA, JUDEŢUL
VASLUI, SAT SALCIOARA,
ROMANIA

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

(540)
GUSTOLACT SILUETTE

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

29. Produse lactate.
───────
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(210) M 2017 07788
(151) 29/11/2017
(732) LUCIAN DAN, STR. REPUBLICII

NR. 58, SC. A, AP. 255, JUD.
BACĂU, BACĂU, 601025,
ROMANIA

(540)
FERDINAND

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

29. Jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
32. Bere.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2017 07789
(151) 29/11/2017
(732) ELENA FLORINA AVRAM, STR.

ŞTIRBEI VODĂ NR. 110A, AP.
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
FLORAMOR

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

26. Flori artificiale, flori de mătase, buchete
din flori artificiale, coroane de flori artificiale,
aranjamente de flori artificiale, coroane din flori
artificiale, flori artificiale din materiale textile, flori
artificiale din materiale plastice.
31. Plante, flori naturale, flori uscate, flori
tăiate, flori conservate, plante cu flori naturale,
semințe de flori, bulbi de flori, buchete din flori
uscate, corsaje din flori proaspete, buchete din
flori naturale, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, răsaduri, flori
proaspete comestibile, coroane de flori naturale
funerare, coronițe din flori uscate, ghirlande
de flori naturale, ghirlande din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, buchete de flori uscate, decorații
florale (uscate), decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), plante uscate
pentru decorare, plante aromatice uscate de uz
decorativ, plante verzi naturale de uz decorativ,

coronițe din ierburi uscate de uz decorativ, plante
naturale, semințe naturale, plante naturale vii,
arbuști ornamentali naturali, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
organizare de expoziții de flori și plante în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
amenajare și decorare de vitrine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, publicare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, realizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar virtuale
online, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
Internet, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe Internet, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe Internet, promovarea operelor de artă
ale altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, servicii comerciale online
în cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitația are loc pe
Internet.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, exploatarea grădinilor
botanice (divertisment), servicii asigurate de
grădini cu acces public, închirierea de decoruri
pentru spectacole, închiriere de decoruri pentru
studiouri de televiziune, închiriere de decoruri
pentru televiziune și filme cinematografice,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, publicarea de materiale
multimedia online, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de seminare online
de formare, furnizare de cursuri de instruire
online, publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, furnizare de informații și știri online în
domeniul formării profesionale, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet sau
extranet, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate.
44. Aranjamentul florilor, închiriere de flori,
furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole, îngrijirea
grădinii sau a straturilor de flori, întreținere
de grădini, proiectare (design) de grădini
(amenajare grădini), servicii pentru îngrijirea
grădinilor, servicii de amenajare a grădinilor,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,
servicii de consiliere cu privire la proiectarea de
grădini (amenajare), consultanță referitoare la
peisagistică, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, cultivare de plante, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, furnizare de
informații online despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă, închiriere de baldachine de nuntă, servicii
de gestionare a listelor cu cadouri de nuntă
pentru a fi selectate de către terți.

───────

(210) M 2017 07790
(151) 29/11/2017
(732) TEODOR-TRAIAN DOS, STR.

DIACONU CORESI NR. 13A,
COMUNA CRISTIAN, JUD.
BRAŞOV, SAT CRISTIAN,
ROMANIA

(540)
LA CASA BISTRIŢEANĂ

(511) Produse și/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.
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.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/07130, publicat în 

data de 13.11.2017, dintr-o eroare denumirea 
mărcii a fost trecută greșit corect fiind:  

"TRIPAVIP ROMANIA"


