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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00229 30/05/2017 ISTVAN BUDAI Drumul Ceaiului Cha Dao

2 M 2017 03583 30/05/2017 MATEI MIRCEA LUCESCU FABRICA GRIVIŢA

3 M 2017 03584 30/05/2017 MATEI MIRCEA LUCESCU BERE GRIVIŢA

4 M 2017 03585 30/05/2017 MATEI MIRCEA LUCESCU GRIVIŢA

5 M 2017 03612 30/05/2017 RUSU BIANCA CRISTINA SPAGHETONI

6 M 2017 03613 30/05/2017 RUSU BIANCA CRISTINA SPAGHETONE

7 M 2017 03614 30/05/2017 HAI GROUP ORG UMT

8 M 2017 03615 30/05/2017 YACHT CLUB HERASTRAU YACHT BUCHAREST

9 M 2017 03616 30/05/2017 TRIVAS GRUP S.R.L. EAP ULTIMATE

10 M 2017 03617 30/05/2017 SC WEB DEVELOPMENT AND
SOLUTION SRL

HappyCity

11 M 2017 03618 30/05/2017 SC WOLF BEST ESTATE SRL Wolf imobiliare

12 M 2017 03619 30/05/2017 SC YOYO MAG BUSINESS SRL VEST-REZIDENTIAL

13 M 2017 03620 30/05/2017 NICOARA DANIELA Cofetăria Dana din 1991

14 M 2017 03621 30/05/2017 ANA MARIA MUNTEANU YOGA CITY

15 M 2017 03622 30/05/2017 II LUNCH SRL Rolls Îngheţată înfăşurată cu
suflet

16 M 2017 03623 30/05/2017 ANA MARIA MUNTEANU YOGADAY

17 M 2017 03624 30/05/2017 SC SCANDIA FOOD SRL Theo's

18 M 2017 03625 30/05/2017 ROPARDO SRL urbanSBZ

19 M 2017 03626 30/05/2017 SC COMBAVIPOR SA HORA

20 M 2017 03627 30/05/2017 SC KNAUFGIPS SRL KNAUF JOINT FILLER SUPER
45 min

21 M 2017 03628 30/05/2017 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

CUPA LICEELOR LA KENDAMA

22 M 2017 03629 30/05/2017 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

CAMPIONATUL SCOLILOR LA
KENDAMA

23 M 2017 03630 30/05/2017 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

CUPA ROMANIEI LA KENDAMA

24 M 2017 03631 30/05/2017 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

CAMPIONATUL NATIONAL LA
KENDAMA

25 M 2017 03632 30/05/2017 GABRIEL NICULAE CASINOVITA B17
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26 M 2017 03633 30/05/2017 UNITAXI BISTRIŢA SRL BN TAXI BISTRITA

27 M 2017 03634 30/05/2017 CENTRUL PENTRU TINERET AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ctmb CENTRUL PENTRU
TINERET AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

28 M 2017 03635 30/05/2017 IONEL DUMITRESCU CARD SOCIAL

29 M 2017 03637 30/05/2017 CIPRIAN CĂTUNESCU SZEKELY
SZILARD - ZOLTAN

LUZĂRII DE PE ELECTROLIZEI

30 M 2017 03638 30/05/2017 SC SEM STAFF SRL LA.AMI

31 M 2017 03639 30/05/2017 SC ROMAQUA GROUP SA Weißenburg

32 M 2017 03640 30/05/2017 IONESCU GABRIELA-MARIANA PARTIDUL SOCIAL LIBERAL

33 M 2017 03641 30/05/2017 PATRICIA ELENA CHIRIGIU FollowYourDreams

34 M 2017 03642 30/05/2017 SC CUSTOM TUNING&WHEELS
SRL

CUSTOm tuning

35 M 2017 03643 30/05/2017 SIMPAMIX CONS SRL SIMPA

36 M 2017 03644 30/05/2017 OPTOCENTRU MED S.R.L. Medical Optic VEDERE FĂRĂ
LIMITE

37 M 2017 03645 30/05/2017 ATELIER DOUSE SRL ATELIER douse natural care
Produse de îngrijire cu esenţe
naturale

38 M 2017 03646 30/05/2017 CHIRIGIU PATRICIA ELENA voiaj

39 M 2017 03648 30/05/2017 MIHAELA COCULESCU TechBrain Intelligence & online
expertise

40 M 2017 03649 30/05/2017 ALLIED DOMECQ SPIRITS
&WINE LIMITED

TRUE MUSIC

41 M 2017 03652 30/05/2017 SC AEK SECURITY DIVISION
SRL

AEK security division

42 M 2017 03653 30/05/2017 RUSU LOREDANA-MIHAELA CUBIC-VILLAGE.RO
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Industrial Property Office

(210) M 2017 00229
(151) 30/05/2017
(732) ISTVAN BUDAI , Str.

Lăcrămioarelor nr. 4, ap. 39,
400470 CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.01.05;
05.01.16; 26.01.15

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
zahăr, miere, sirop de melasă, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03583
(151) 30/05/2017
(732) MATEI MIRCEA LUCESCU, Str.

Clucerului nr. 62A, et. 1, ap. 4,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
FABRICA GRIVIŢA

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale malţ.
32 Bere cidru ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri
din fructe siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03584
(151) 30/05/2017
(732) MATEI MIRCEA LUCESCU, Str.

Clucerului nr. 62A, et. 1, ap. 4,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
BERE GRIVIŢA

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale malţ.
32 Bere cidru ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri
din fructe siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03585
(151) 30/05/2017
(732) MATEI MIRCEA LUCESCU , Str.

Clucerului nr. 62A, et. 1, ap. 4,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
GRIVIŢA

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animalemalţ.
32 Bere CIDRU ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri
din fructe siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03612
(151) 30/05/2017
(732) RUSU BIANCA CRISTINA, Str.

Impăratul Traian nr. 53, sc. F, ap.
84, Jud. Bistriţa Năsăud, 420145
BISTRIŢA ROMANIA

(540)
SPAGHETONI

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

30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
paste făinoase alimentare, alimente din
paste făinoase uscate, spaghete, ravioli,
paste lungi, tăiţei, macaroane, pizza,
produse alimentare extrudate produse din
grâu, produse din aluat gata de copt,
produse de patiserie şi cofetărie, dulciuri,
prăjituri, biscuiţi, gofre, turtă dulce, torturi,
tarte, bomboane, praline, ciocolată, spume

de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, băuturi din
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, îngheţată, cafea, sandviş
(bagel), mâncaruri pe bază de faină,
mâncaruri pe bază de paste făinoase, paste
alimentare, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghete, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru salate, spaghete, spaghete cu sos
de roşii la conservă, paste uscate, paste
congelate, paste prăjite, paste preparate,
sos pentru paste, salate de paste, fermenţi
pentru paste, paste făinoase alimentare,
paste alimentare făinoase, paste pentru
supe, conserve de paste, scoici din paste,
paste făinoase umplute, paste alimentare
(aluaturi), paste alimentare proaspete, paste
alimentare cu curry, paste cu legume
(sosuri), paste care conţin ouă, paste
făinoase gata-preparate, mâncăruri care
includ paste, paste din grâu integral,
paste făinoase cu trufe, alimente din
paste făinoase uscate, paste sub formă
de foi, alimente cu paste la conservă,
paste pentru încorporare în pizza, gustări
preparate conţinând în principal paste,
mâncăruri alcătuite în principal din paste,
paste făinoase alimentare pentru consum
uman, mâncăruri preparate pe bază de
paste, cannelloni (paste care pot fi
umplute), mâncăruri gata preparate care
conţin paste, cereale pentru utilizare la
prepararea pastelor, condimente pe bază
de legume pentru paste, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) şi paste,
paste uscate şi proaspete, tăieţei şi
găluşte, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, mâncăruri liofilizate în
care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri criodesicate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales
pe bază de paste, pizza, pizza conservată,
pizza congelată, pizza refrigerată, pizza
preparată, pizza proaspătă, blaturi de pizza,
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blat de pizza, pizza împăturită (calzone),
condimente pentru pizza, aluat pentru pizza,
sosuri pentru pizza, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, tăiţei, tăiţei cu ou,
tăiţei din grâu integral, macaroane, salată de
macaroane, macaroane cu brânză.
35 Publicitate în domeniul de activitate
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online
prin internet şi prin intermediul unui site
web specializat servicii de consultanţă şi
asistenţă în domeniul afacerilor servicii
oferite sau asociate cu funcţionarea
şi francizarea de restaurante şi a
alte stabilimente sau facilităţi legate
de desfacerea hranei şi a băuturilor
administrarea afacerilor în sistem de
franciză furnizarea de asistenţă pentru
înfiinţarea unei afaceri în sistem de
francizăconsultanţă profesională în afaceri
comercializarea (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor precum: fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi
gătite făină şi preparate din cereale,
produse şi preparate din paste făinoase
alimentare spaghete, sosuri pentru paste
făinoase alimentare pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, foietaje, dulciuri,
prăjituri, gogoşi, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
salate de fructe, băuturi, îngheţată, cafea,
sandviş (bagel), ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor, limonade,
smoothies, fresh-uri, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site
web specializat, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse activităţi de import-export lanţuri de
magazine gestionarea afacerilor comerciale

administraţie comercială servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu servicii
oferite de un francizor, respectiv
asistenţă în conducerea sau administrarea
întreprinderilor industriale sau comerciale
consiliere în afaceri privind francizarea
asistenţă comercială privind deschiderea
de francize asistenţă comercială privind
sistemul de franciză administrarea afacerilor
în sistem de franciză servicii de publicitate
comercială legate de francizare furnizare
de asistenţă (afaceri) în exploatarea
francizelor asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor consiliere
de afaceri privind francizarea de restaurante
servicii de consultanţă (comercială) privind
deschiderea de francize servicii de
consultanţă (comercială) privind operaţiunile
de franciză servicii de consiliere în
domeniul managementului privind francizele
consiliere şi consultanţă în afaceri
referitoare la francizare servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor
privind francizarea servicii de consultanţă
privind publicitatea pentru beneficiarii
de francize furnizare de informaţii de
afaceri în materie de francize asistenţă
în domeniul administrării afacerilor în
regim de franciză servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
baruri în care se servesc sandviciuri
servicii de consultanţă comercială cu
privire la administrarea barurilor în care
se servesc sandviciuri administrare a
afacerilor pentru restaurante servicii de
marketing în domeniul restaurantelor
asistenţă pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor servicii
de consultanţă comercială cu privire
la deschiderea de restaurante servicii
de consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante asistenţă
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înfiinţării şi exploatării restaurantelor.
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43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
preparare a produselor alimentare servicii
de preparare şi furnizare de produse
alimentare şi băuturi gata pentru consum
servicii pentru pregătirea de mâncare şi
băutură la pachet servicii de restaurante cu
autoservire, la pachet, de tip drive servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare
servicii de consultanţă cu privire la produsele
alimentare servicii de consultanţă cu
privire la prepararea alimentelor furnizarea
de informaţii referitoare la pregătirea de
alimente şi băuturi servicii de rezervare a
meselor servicii de rezervări la restaurant
furnizare de servicii personalizate de
planificare şi rezervare a meselor prin
intermediul unui site de internet servicii
personalizate de rezervare de mâncăruri
la pachet pe un site de internet servicii
contractuale de alimentaţie servicii de
bucătărie mobilă servicii de restauraţie
pentru recepţiile firmelor (furnizare de
alimente şi băuturi) servicii de aprovizionare
pentru restaurante servicii de furnizare de
băuturi închirierea de scaune, mese, feţe
de masă şi îmbrăcăminte pentru scaune,
sticlărie servicii de organizare de banchete
organizarea de petreceri organizarea de
recepţii pentru nunţi furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri furnizarea de informaţii
cu privire la restaurante organizare de mese
furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru
ocazii speciale servicii oferite sau asociate
cu funcţionarea şi francizarea restaurantelor
şi altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum restaurante restaurante cu
autoservire restaurante de tip fast food
bistro cafenea bar pizzerie servicii de
cazare temporară snack-baruri localuri tip
snack-bar servicii de mâncare la pachet
servicii oferite de rotiserii furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri

baruri servicii ale barurilor servicii de
baruri de sucuri de fructe servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri
servicii de catering servicii de catering
pentru firme servicii de catering pentru
cantinele firmelor servicii de catering pentru
oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii
servicii de catering mobil servicii de
catering pentru petreceri servicii de catering
pentru spitale servicii de catering pentru
banchete servicii de consultanţă în domeniul
cateringului servicii de catering pentru centre
de conferinţe servicii de catering pentru
petreceri de zile de naştere servicii de
catering pentru săli spaţii special amenajate
pentru expoziţii restaurante (servirea mesei)
restaurante de delicatese restaurante pentru
turişti restaurante cu autoservire rezervări
pentru restaurante şi mese servicii de
informare privind restaurantele restaurante
specializate în preparate la grătar furnizarea
de informaţii cu privire la restaurante
aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide furnizare
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante servire de alimente şi băuturi
pentru oaspeşi în restaurante cantine servicii
de cantină fastfooduri servicii de fast food la
pachet bufet salate servicii de bufet bufete
cu autoservire.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03613
(151) 30/05/2017
(732) RUSU BIANCA CRISTINA, Str.

Impăratul Traian nr. 53, sc. F, ap.
84, Jud. Bistriţa Năsăud, 420145
BISTRIŢA ROMANIA

(540)
SPAGHETONE

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

30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
paste făinoase alimentare, alimente din
paste făinoase uscate, spaghete, ravioli,
paste lungi, tăiţei, macaroane, pizza,
produse alimentare extrudate produse din
grâu, produse din aluat gata de copt,
produse de patiserie şi cofetărie, dulciuri,
prăjituri, biscuiţi, gofre, turtă dulce, torturi,
tarte, bomboane, praline, ciocolată, spume
de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, băuturi din
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, îngheţată, cafea, sandviş
(bagel), mâncaruri pe bază de faină,
mâncaruri pe bază de paste făinoase, paste
alimentare, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghete, sosuri pentru mancare, spaghete,
spaghete cu sos de roşii la conservă,
paste uscate, paste congelate, paste
prăjite, paste preparate, sos pentru paste,
salate de paste, fermenţi pentru paste,
paste făinoase alimentare, paste alimentare
făinoase, paste pentru supe, conserve de
paste, scoici din paste, paste făinoase
umplute, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, paste alimentare cu
curry, paste cu legume (sosuri), paste care
conţin ouă, paste făinoase gata-preparate,
mâncăruri care includ paste, paste din
grâu integral, paste făinoase cu trufe,
alimente din paste făinoase uscate, paste
sub formă de foi, alimente cu paste la
conservă, paste pentru încorporare în pizza,
gustări preparate conţinând în principal

paste, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paste făinoase alimentare pentru
consum uman, mâncăruri preparate pe
bază de paste, cannelloni (paste care
pot fi umplute), mâncăruri gata preparate
care conţin paste, cereale pentru utilizare
la prepararea pastelor, condimente pe
bază de legume pentru paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) şi
paste, paste uscate şi proaspete, tăieţei
şi găluşte, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, mâncăruri liofilizate în
care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri criodesicate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales
pe bază de paste, pizza, pizza conservată,
pizza congelată, pizza refrigerată, pizza
preparată, pizza proaspătă, blaturi de pizza,
blat de pizza, pizza împăturită (calzone),
condimente pentru pizza, aluat pentru pizza,
sosuri pentru pizza, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, tăiţei, tăiţei cu ou,
tăiţei din grâu integral, macaroane, salată
de macaroane, macaroane cu brânză, sosuri
pentru salate.
35 Publicitate în domeniul de activitate
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online
prin internet şi prin intermediul unui site
web specializat servicii de consultanţă şi
asistenţă în domeniul afacerilor servicii
oferite sau asociate cu funcţionarea
şi francizarea de restaurante şi a
alte stabilimente sau facilităţi legate
de desfacerea hranei şi a băuturilor
administrarea afacerilor în sistem de
franciză furnizarea de asistenţă pentru
înfiinţarea unei afaceri în sistem de
francizăconsultanţă profesională în afaceri
comercializarea (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor precum: fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi
gătite făină şi preparate din cereale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2017

produse şi preparate din paste făinoase
alimentare spaghete, sosuri pentru paste
făinoase alimentare pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, foietaje, dulciuri,
prăjituri, gogoşi, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
salate de fructe, băuturi, îngheţată, cafea,
sandviş (bagel), ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor, limonade,
smoothies, fresh-uri, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site
web specializat, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse activităţi de import-export lanţuri de
magazine gestionarea afacerilor comerciale
administraţie comercială servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu servicii
oferite de un francizor, respectiv
asistenţă în conducerea sau administrarea
întreprinderilor industriale sau comerciale
consiliere în afaceri privind francizarea
asistenţă comercială privind deschiderea
de francize asistenţă comercială privind
sistemul de franciză administrarea afacerilor
în sistem de franciză servicii de publicitate
comercială legate de francizare furnizare
de asistenţă (afaceri) în exploatarea
francizelor asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor consiliere
de afaceri privind francizarea de restaurante
servicii de consultanţă (comercială) privind
deschiderea de francize servicii de
consultanţă (comercială) privind operaţiunile
de franciză servicii de consiliere în
domeniul managementului privind francizele
consiliere şi consultanţă în afaceri
referitoare la francizare servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor
privind francizarea servicii de consultanţă

privind publicitatea pentru beneficiarii
de francize furnizare de informaţii de
afaceri în materie de francize asistenţă
în domeniul administrării afacerilor în
regim de franciză servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
baruri în care se servesc sandviciuri
servicii de consultanţă comercială cu
privire la administrarea barurilor în care
se servesc sandviciuri administrare a
afacerilor pentru restaurante servicii de
marketing în domeniul restaurantelor
asistenţă pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor servicii
de consultanţă comercială cu privire
la deschiderea de restaurante servicii
de consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante asistenţă
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înfiinţării şi exploatării restaurantelor.

43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
preparare a produselor alimentare servicii
de preparare şi furnizare de produse
alimentare şi băuturi gata pentru consum
servicii pentru pregătirea de mâncare şi
băutură la pachet servicii de restaurante cu
autoservire, la pachet, de tip drive servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare
servicii de consultanţă cu privire la produsele
alimentare servicii de consultanţă cu
privire la prepararea alimentelor furnizarea
de informaţii referitoare la pregătirea de
alimente şi băuturi servicii de rezervare a
meselor servicii de rezervări la restaurant
furnizare de servicii personalizate de
planificare şi rezervare a meselor prin
intermediul unui site de internet servicii
personalizate de rezervare de mâncăruri
la pachet pe un site de internet servicii
contractuale de alimentaţie servicii de
bucătărie mobilă servicii de restauraţie
pentru recepţiile firmelor (furnizare de
alimente şi băuturi) servicii de aprovizionare
pentru restaurante servicii de furnizare de
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băuturi închirierea de scaune, mese, feţe
de masă şi îmbrăcăminte pentru scaune,
sticlărie servicii de organizare de banchete
organizarea de petreceri organizarea de
recepţii pentru nunţi furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri furnizarea de informaţii
cu privire la restaurante organizare de mese
furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru
ocazii speciale servicii oferite sau asociate
cu funcţionarea şi francizarea restaurantelor
şi altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum restaurante restaurante cu
autoservire restaurante de tip fast food
bistro cafenea bar pizzerie servicii de
cazare temporară snack-baruri localuri tip
snack-bar servicii de mâncare la pachet
servicii oferite de rotiserii furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri
baruri servicii ale barurilor servicii de
baruri de sucuri de fructe servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri
servicii de catering servicii de catering
pentru firme servicii de catering pentru
cantinele firmelor servicii de catering pentru
oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii
servicii de catering mobil servicii de
catering pentru petreceri servicii de catering
pentru spitale servicii de catering pentru
banchete servicii de consultanţă în domeniul
cateringului servicii de catering pentru centre
de conferinţe servicii de catering pentru
petreceri de zile de naştere servicii de
catering pentru săli spaţii special amenajate
pentru expoziţii restaurante (servirea mesei)
restaurante de delicatese restaurante pentru
turişti restaurante cu autoservire rezervări
pentru restaurante şi mese servicii de
informare privind restaurantele restaurante
specializate în preparate la grătar furnizarea
de informaţii cu privire la restaurante
aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire servicii de restaurante pentru

furnizarea de mâncăruri rapide furnizare
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante servire de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante cantine servicii
de cantină fastfooduri servicii de fast food la
pachet bufet salate servicii de bufet bufete
cu autoservire.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03614
(151) 30/05/2017
(732) HAI GROUP ORG , Str. Dropiei

nr. 3, Judeţul Timiş , TIMIŞOARA
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2,
Judeţul Bacău, 600204 BACĂU
null

(540)
UMT

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

7 Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
instrumente agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate de vânzare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03615
(151) 30/05/2017
(732) YACHT CLUB HERASTRAU

, Şos. Nordului nr. 1, sector 1,
014101 BUCUREŞTI ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-
dul Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B,
ap. 52, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

YACHT BUCHAREST
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.11.13; 25.01.19

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

43 Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03616
(151) 30/05/2017
(732) TRIVAS GRUP S.R.L., STR.

BARBU VĂCĂRESCU, NR.157B,
BIROUL NR.3, SECTOR 2,
020276 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

EAP ULTIMATE
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

7 Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplata,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare extinctoare.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03617
(151) 30/05/2017
(732) SC WEB DEVELOPMENT AND

SOLUTION SRL , Str. Ciprian
Porumbescu nr. 16, ap. 2, Judeţul
Sibiu , SIBIU ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

HappyCity
(591) Culori revendicate:verde,

portocaliu, gri

(531) Clasificare Viena: 02.09.14;
02.09.15; 01.15.15; 07.01.09;
27.05.01; 29.01.12

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

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

36 Asigurări afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie 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).

41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03618
(151) 30/05/2017
(732) SC WOLF BEST ESTATE SRL,

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 16,
ap. 1, Jud. Sibiu, SIBIU ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Wolf imobiliare
(591) Culori revendicate:verde, gri

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
07.15.01; 07.15.22; 27.05.01;
29.01.12

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
36 Asigurări afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie 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).
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie

pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferenteservicii de analiză şi cercetare
industrială proiectare şi dezvoltare hardware
şi software (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03619
(151) 30/05/2017
(732) SC YOYO MAG BUSINESS

SRL, Comuna Domneşti, Intrarea
Planeta Marte, nr. 4, Jud. Ilfov, SAT
DOMNEŞTI ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

VEST-REZIDENTIAL
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 07.01.09;
07.01.10; 07.01.11; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie 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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03620
(151) 30/05/2017
(732) NICOARA DANIELA, Piaţa

Romană nr. 20, Judeţul Cluj,
401139 TURDA ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Cofetăria Dana din 1991
(591) Culori revendicate:roz P62-2U,

negru

(531) Clasificare Viena: 08.01.16;
11.03.09; 11.03.20; 25.01.13;
27.05.01; 29.01.12

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

29 Frişca bătută, foietaje, salate de fructe,
salate de legume, gustări pe bază de
fructe, fructe şi legume gătite, conservate,
congelate, uscate şi gătite, fructe confiate,
fructe glazurate, fructe cristalizate, pulpă
de fructe, jeleuri, dulceţuri, compoturi, lapte
şi produse lactate, băuturi predominant din
lapte, shake-uri din lapte, uleiuri si grăsimi
comestibile, seminţe procesate, seminţe
procesate, humus, supe, gemuri, pastă de
roşii, salată caesar, salată de pui, salată
de varză crudă, salate preparate, salate
aperitiv, salate de cartofi, sosuri de brânza,
sosuri pentru gustări.
30 Torturi, prăjituri, tarte, prăjiturele,
plăcinte, îngheţată, iaurt îngheţat, şerbet,
cioclată, biscuiţi, turtă dulce, bomboane,
praline, trufe (produse de cofetărie),
caramele, bezele moi (produse de cofetărie),
dulciuri pentru decorarea pomilor de
Crăciun, nuga, fondante (dulciuri), glazură
de torturi, marţipan, clătite, jeleuri de
fructe (dulciuri), gofre, blaturi de tort,
budinci, mălai dulce, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate sosuri de fructe sosuri
pentru îngheţată decoraţiuni din ciocolata
pentru articole de cofetărie dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor sandwich-uri pizza
chifle pâine sosuri pentru salate floricele de
porumb porumb copt produse de patiserie şi
cofetărie băuturi pe bază de ciocolată, cacao
sau cafea băuturi pe bază de ceai suc de
fructe (produse de cofetărie).
32 Sucuri de fructe sucuri de legume sucuri
de aloe vera amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe limonade
smoothies bautură racoritoare din ghimbir
nectare din fructe non-alcoolice băuturi non-
alcoolice cocktail-uri non-alcoolice must
de struguri, nefermentat serbet (băutură)
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siropuri pentru băuturi suc de roşii (băutură)
lapte de migdale lapte de arahide.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou regruparea în
avantajul terţilor a produselor de cofetărie,
patiserie, biutărie (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) publicitate online
pe o reţea de computere organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comercial,
publicitar şi de promovare publicitate în
aer liber prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail demonstraţii
cu produse aranjarea vitrinelor distribuirea
eşantioanelor.
41 Organizare de evenimente de
divertisment organizare de evenimente
recreative planificare de petreceri.
43 Restaurante şi cazare temporară servicii
de alimentaţie publică cu produse
de cofetărie, patiserie, brutărie cafenea
catering de alimente şi băuturi snack-bar-
uri servicii de restaurant, terasă, grădină de
vară comandă la pachet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03621
(151) 30/05/2017
(732) ANA MARIA MUNTEANU, Str.

Garoafei nr. 6, bl. 7, sc. 4, ap. 46,
sector 5, 051234 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

YOGA CITY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03622
(151) 30/05/2017
(732) II LUNCH SRL, Str. Cetatea

De Baltă, nr. 86, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Rolls Îngheţată
înfăşurată cu suflet

(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
27.05.01; 29.01.12

(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.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03623
(151) 30/05/2017
(732) ANA MARIA MUNTEANU, Str.

Garoafei nr. 6, bl. 7, sc. 4, ap. 46,
sector 5, 051234 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
YOGADAY

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03624
(151) 30/05/2017
(732) SC SCANDIA FOOD SRL, Str.

Podului, nr.133, Jud. Sibiu, Sibiu
ROMANIA

(740) MDA Intellectual Property SRL,
Bd. Carol I nr. 55-55 bis, et. 1,
sector 2, BUCUREŞTI null

(540)
Theo's

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
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.
39 Transport ambalare şi depozitare a
mărfurilor organizare de călătorii.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03625
(151) 30/05/2017
(732) ROPARDO SRL, Str.

Reconstrucţiei, nr. 2A, Jud. Sibiu,
550129 SIBIU ROMANIA

(540)
urbanSBZ

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03626
(151) 30/05/2017
(732) SC COMBAVIPOR SA, Str.

Ştefan Cel Mare, nr. 9, Jud. Galaţi,
800198 GALAŢI ROMANIA

(540)
 HORA

(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 03627
(151) 30/05/2017
(732) SC KNAUFGIPS SRL, City Gate

Building-South Tower, Piaţa Presei
Libere nr. 3-5, sector 1, 013702
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, Bdul. Corneliu Coposu nr. 7, bl.
104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

KNAUF JOINT FILLER
SUPER 45 min

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.01; 29.01.14

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03628
(151) 30/05/2017
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL, Calea Victoriei nr. 100,
sc. A, et. 5, ap. 31, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CUPA LICEELOR

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03629
(151) 30/05/2017
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL, Calea Victoriei nr. 100,
sc. A, et. 5, ap. 31, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

SCOLILOR LA KENDAMA
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03630
(151) 30/05/2017
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL, Calea Victoriei nr. 100,
sc. A, et. 5, ap. 31, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CUPA ROMANIEI

LA KENDAMA
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03631
(151) 30/05/2017
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL, Calea Victoriei nr. 100,
sc. A, et. 5, ap. 31, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

NATIONAL LA KENDAMA
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03632
(151) 30/05/2017
(732) GABRIEL NICULAE, Str. Răcari

nr. 10A, bl. 42, sc. 2, ap. 54, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-dul Decebal
nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CASINOVITA B17

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

5 Preparate farmaceutice pentru medicină
umană, preparate farmaceutice naturale și
farmaceutice, suplimente alimentare de uz
medical, suplimente
alimentare medicinale, suplimente
alimentare si preparate dietetice, compuși
pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice pentru tratarea
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cancerului, preparate farmaceutice biologice
pentru tratamentul cancerului, preparate și
substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
medicamente pe bază de
plante, preparate din plante de uz medical,
extracte din plante de uz medical, compoziții
din plante medicinale de uz medical, extracte
din plante și din ierburi de uz medical,
suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03633
(151) 30/05/2017
(732) UNITAXI BISTRIŢA SRL, Str.

Arţarilor nr. 46, sc. A, ap. 2, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420069 BISTRIŢA
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA,
Str. Rozelor nr.12/3, Judeţul
Maramureş, 430293 BAIA MARE
null

(540)

BN TAXI BISTRITA
(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,

roz-magenta

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

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

39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03634
(151) 30/05/2017
(732) CENTRUL PENTRU TINERET

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Calea Victoriei nr. 126, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ctmb CENTRUL
PENTRU TINERET AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

gri, alb

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
27.05.01; 27.05.22; 29.01.14

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

35 Servicii de promovarea activităţilor de
tineret.
41 Organizarea de cursuri de
formare profesională, educaţie, instruire,
organizarea de activităţi pentru tineri având
ca scop educarea şi instruirea în vederea
implementării, derulării şi dezvoltării de
proiecte şi programe consiliere în domeniul
educaţiei de formare profesională şi a
educaţiei formale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03635
(151) 30/05/2017
(732) IONEL DUMITRESCU, Str.

Mateiaşul nr. 27, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CARD SOCIAL

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
44 Servicii medicale.
45 Servicii juridice servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03637
(151) 30/05/2017
(732) CIPRIAN CĂTUNESCU, Calea

Mănăştur nr. 109, ap.15, judeţul
Cluj, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
SZEKELY SZILARD - ZOLTAN,
Str. Turbinei nr. 15, Jud.
Maramureş, 430144 BAIA MARE
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA,
Str. Rozelor nr.12/3, Judeţul
Maramureş, 430293 BAIA MARE
null

(540)

LUZĂRII DE PE
ELECTROLIZEI

(531) Clasificare Viena: 02.07.16;
02.07.23; 02.07.25; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse si/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 si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri și alte suporturi
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digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03638
(151) 30/05/2017
(732) SC SEM STAFF SRL, Str. George

Coşbuc nr. 13-1, sat Şelimbăr, jud.
SIBIU, ŞELIMBĂR ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LA.AMI
(531) Clasificare Viena: 09.01.09;

25.01.10; 27.05.01

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

18 Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, genţi de voiaj şi de transport,
umbrele, umbrele de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie,
zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale,
geamantane, pungi din piele pentru
ambalare, portofele.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03639
(151) 30/05/2017
(732) SC ROMAQUA GROUP SA ,

STR CARPATI NR 46, JUDEŢ
HARGHITA, 535300 BORSEC
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , Bd.
Octavian Goga nr. 23, bl. M106,
sc. 4, et. 4, ap. 117, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Weißenburg

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

32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (Solicităm protecţia
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate conducerea afacerilor
administrarea afacerilor lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39 Transport ambalare şi depozitare a
mărfurilor organizare de călătorii (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03640
(151) 30/05/2017
(732) IONESCU GABRIELA-MARIANA,

Bd. Constructorilor nr. 19, bl. J2,
sc. A, et. 1, ap. 6, sect 6, 060503
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
PARTIDUL SOCIAL LIBERAL

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor) materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor)
materiale plastice pentru ambalaj caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03641
(151) 30/05/2017
(732) PATRICIA ELENA CHIRIGIU, Str.

Italiana nr. 7, et, 3, ap. 13, sector
2 , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FollowYourDreams
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
26.01.05; 29.01.12

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03642
(151) 30/05/2017
(732) SC CUSTOM TUNING&WHEELS

SRL, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, parcela
157, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Calea Călăraşilor
nr. 177, bl. 45, et. 4, ap. 12, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CUSTOm tuning
(531) Clasificare Viena: 27.05.09

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

12 Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03643
(151) 30/05/2017
(732) SIMPAMIX CONS SRL, Str.

Europa nr. 95A, jud. Maramureş,
430016 Baia Mare ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA,
Str. Rozelor nr.12/3, Judeţul
Maramureş, 430293 BAIA MARE
null

(540)

SIMPA
(591) Culori revendicate:negru (pantone

419), roz (pantone 213)

(531) Clasificare Viena: 03.09.16;
03.09.24; 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03644
(151) 30/05/2017
(732) OPTOCENTRU MED S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, corp
104, etaj 3, axele A-B, stalpii
3-3 1/2, camera 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Medical Optic
VEDERE FĂRĂ LIMITE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
361), albastru (pantone
534), albastru (pantone 548),
verde (pantone 803), albastru
(pantone1465), roşu (pantone
2995), roşu (pantone 7621)

(531) Clasificare Viena: 02.09.04;
26.04.09; 27.03.02; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.15

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03645
(151) 30/05/2017
(732) ATELIER DOUSE SRL, Str. poet

Panait Cerna nr. 10, bl. M43,
sc. 2, ap. 38, sector 3, 030994
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ATELIER douse natural
care Produse de îngrijire

cu esenţe naturale
(591) Culori revendicate:mov, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12

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

3 Adezivi pentru gene, păr şi unghii
false, corector facial, motive decorative
autocolante de uz cosmetic, cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru bronzare, cosmetice pentru buze,
creioane cosmetice pentru obraji, creioane
de contur pentru buze, creioane de
conturare a buzelor, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane de machiaj, bureţi
impregnaţi cu săpun, creme cosmetice
pentru duş, foiţe de săpun de uz personal,
geluri de săpun, geluri de baie şi duş,
nu de uz medical, geluri de uz cosmetic,
geluri pentru duş, săpun de migdale,
produse antibacteriene pentru spălarea
feţei (nemedicinale), produse de curăţare
pentru mâini, produse de curăţare pentru
igiena personală intimă, nemedicinale,
produse de săpun, produse exfoliante pentru
mâini, rezerve de gel de duş pentru
dozatoare, rezerve de săpun de mâini
pentru dozatoare, preparate cosmetice
pentru baie, bile efervescente pentru
baie, concentrat de baie (nemedicinal),
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creme de baie (nemedicinale), fulgi pentru
baie, geluri de baie, geluri de baie
(nemedicinale), geluri spumante pentru
baie, lapte de baie, lichide spumante
pentru baie, loţiuni de baie (nemedicinale),
perle de baie, preparate cosmetice pentru
baie (nu de uz medical), preparate
pentru baie (nu de uz medical), produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de
uz personal, antitranspirante sub formă
de sprayuri, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante cu bilă (produse
de toaletă), deodorante de uz personal
sub formă de batoane, deodorante
de uz personal, deodorante de uz
personal (parfumerie), deodorante pentru
îngrijirea corpului, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante
pentru picioare, preparate antiperspirante,
produse antiperspirante, abţipilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru liperea sprâncenelor
false, aerosoli pentru împrospătarea şi
curăţarea pielii, cremă pentru albirea pielii,
alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsam de
buze (nemedicamentos), balsam de buze
(nemedicinal), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, balsamuri de buze,
balsamuri de buze cu protecţie solară
(cosmetice), balsamuri (nemedicinale),
balsamuri nemedicinale pentru picioare, alifii
de uz cosmetic, balsam de întreţinere,
balsam de păr, balsam pentru păr, balsam
pentru tratarea părului, balsamuri de
păr, balsamuri de păr (balsamuri-şampon),
balsamuri de păr pentru bebeluşi, balsamuri
pentru hidratarea părului, balsamuri pentru
păr, balsamuri pentru păr destinate
bebeluşilor, balsamuri pentru utilizare pe
păr, balsamuri solide pentru păr, balsamuri
sub formă de spray pentru pielea capului,
vopsea pentru barbă, balsam după ras,
balsam pentru ras, produse pentru bărbierit,

săpun pentru bărbierit, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp,
ceară pentru epilat, cremă hidratantă după
bărbierit, creme de ras, creme depilatoare,
creme după ras, creme pentru epilare,
creme pentru folosire înainte de ras,
emulsii după ras, gel după bărbierit, gel
pentru bărbierit, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire, săpunuri nemedicinale, articole
de parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru
păr, produse nemedicinale pentru curăţarea
dinţilor.
5 Absorbante de uz zilnic absorbante
menstruale absorbante zilnice bandaje
pentru menstruaţie centuri pentru tampoane
igienice chiloţi igienici lenjerie intimă pentru
scopuri sanitare produse şi preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină prosoape sanitare tampoane
tampoane pentru menstruaţie căptuşeli de
chiloţi pentru persoanele care suferă de
incontinenţă căptuşeli de unică folosinţă din
celuloză pentru scutece căptuşeli de unică
folosinţă pentru scutece igienice pentru
incontinenţă căptuşeli de unică folosinţă
pentru scutece de bebeluşi căptuşeli de
unică folosinţă pentru scutece căptuşeli din
celuloză pentru scutece pentru persoane
cu incontinenţă căptuşeli din hârtie pentru
scutece pentru persoanele cu incontinenţă
căptuşeli din hârtie pentru scutece chiloţei de
unică folosinţă, din hârtie, pentru învăţarea
la oliţă chiloţei din celuloză, de unică
folosinţă, pentru învăţarea la oliţă chiloţei
(scutece) pentru bebeluşi chiloţi absorbanţi
pentru incontinenţă chiloţi de unică folosinţă
pentru sugarii care învaţă să folosească
toaleta chiloţi de unică folosinţă, din hârtie
sau celuloză, pentru copiii care învaţă să
folosească toaleta chiloţi de unică folosinţă
pentru învaţarea la oliţă (scutece).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2017

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03646
(151) 30/05/2017
(732) CHIRIGIU PATRICIA ELENA, Str.

Italiana nr. 7, et. 3, ap. 13, sector
2, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

voiaj
(591) Culori revendicate:alb, turcoaz,

galben

(531) Clasificare Viena: 18.03.02;
18.03.23; 27.05.01; 27.01.02;
29.01.13

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03648
(151) 30/05/2017
(732) MIHAELA COCULESCU, Str.

Cetatea de Baltă nr. 45, bl. P13,
sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
TechBrain Intelligence

& online expertise
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03649
(151) 30/05/2017
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS

&WINE LIMITED, Chivas House,
72 Chancellors Road, W6 9RS
LONDRA REGATUL_UNIT

(740) SC ROMINVENT SA , Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
26335 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TRUE MUSIC
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 20.07.01;
27.05.01; 27.05.11; 25.01.19;
29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

33 Whisky.
41 Servicii de divertisment, organizarea de
petreceri, evenimente live (reprezentaţii în
direct), organizarea de evenimente muzicale
live, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii servicii de educaţie referitoare la
băuturi alcoolice şi amestecarea băuturilor
alcoolice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03652
(151) 30/05/2017
(732) SC AEK SECURITY DIVISION

SRL, Str. Dorneasca nr. 16, bl.
P58, sc. 2, et. 4, ap. 41, Camera 1,
sector 5, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-dul Decebal
nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

AEK security division
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

27.05.17; 27.05.19

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

45 Servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii

de pază pe timp de noapte, servicii oferite
de către agenții de pază pentru magazine,
gardă de corp personală (escortă), escortă
personală (gardă de corp), escortă (gardă
de corp personală), servicii prestate de
gardă de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03653
(151) 30/05/2017
(732) RUSU LOREDANA-MIHAELA,

Str. Egalităţii nr. 14, bl. 841, sc.
A, et. 4, ap. 16, Jud. Iaşi, IAŞI
ROMANIA

(540)

CUBIC-VILLAGE.RO
(531) Clasificare Viena: 26.04.09;

26.04.12; 27.05.01; 07.01.24

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, design - creaţie şi grafică,
design de software, crearea, proiectarea
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şi mentenanţă de site-uri web, aplicaţii
software, baze de date, crearea, proiectarea
şi mentenanţa de aplicaţii mobile, crearea şi
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru
promovarea de produse şi de servicii,
găzduirea de site-uri web, dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut
audio şi video pe internet, gestionare
şi dezvoltare de conţinut web, servicii
în domeniul motoarelor de căutare pe
internet, servicii de prelucrare a datelor,
elaborare de rapoarte specializate pe baza
datelor furnizate de către clienţi, servicii de
informaţii, de consiliere şi consultanţă privind
serviciile mai sus.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATA

Se scoate de la publicare dep. M/2017/00229 din data de 17/01/2017, publicat în
data de 20/01/2017.



                   E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 03073 înregistrat în data de 09.05.2017, publicat
în data de 16.05.2017, denumirea corectă a mãrcii este BONILIPS. 


