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Cereri Mărci publicate în 06/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05586 30/08/2017 ALEXANDRU GABRIEL MITRUT 3nogarine

2 M 2017 05594 30/08/2017 SC AGRICOVER SA MICI DE PERIŞ

3 M 2017 05595 30/08/2017 SC AGRICOVER SA ARIPIOARĂ DE PERIŞ

4 M 2017 05596 30/08/2017 SC AGRICOVER SA CÂRNAŢI DE PERIŞ

5 M 2017 05597 30/08/2017 SC AGRICOVER SA MARELE DE PERIŞ

6 M 2017 05598 30/08/2017 SC COMPLET ELECTROSERV
SA

VORTEX

7 M 2017 05599 30/08/2017 RISCO SERVICII FINANCIARE
SRL

SELLNET

8 M 2017 05600 30/08/2017 SC PENTAGON Întotdeauna soluţia potrivită

9 M 2017 05601 30/08/2017 SC TRUST PARTENER SRL LA CAIACE

10 M 2017 05602 30/08/2017 IORDACHE CONSTANTIN-
COSMIN

vacanţe reduse.ro

11 M 2017 05603 30/08/2017 GRIGOROV GABRIEL
VLADIMIR

HABITUS librărie & cafenea

12 M 2017 05604 30/08/2017 SC TIP TOP FOOD INDUSTRY
SRL

BunBun Chef

13 M 2017 05605 30/08/2017 SC TIP TOP FOOD INDUSTRY
SRL

BunBun Chef

14 M 2017 05606 30/08/2017 Hankook Tire Worldwide Co.,
Ltd.

HEM Hankook Electric Mobility
Technology

15 M 2017 05607 30/08/2017 Metropolitan Life Insurance
Company (a New York
Corporation)

PĂŞIM PRIN VIAŢĂ ÎMPREUNĂ

16 M 2017 05608 30/08/2017 BALKANLAR YAPI MARKET
ITHALAT IHRACAT LTD. ŞTI

ELICIA

17 M 2017 05609 30/08/2017 SC MY HOUSE
INCORPORATED BRANDS SRL

My House THE ART OF LIVING

18 M 2017 05610 30/08/2017 IRINA DOICIU TEAM HUB

19 M 2017 05611 30/08/2017 CBAR Management SRL CBAR

20 M 2017 05612 30/08/2017 ETEX BUILDING
PERFORMANCE

A-PI 70

21 M 2017 05613 30/08/2017 SC ALBALACT SA ZUZU DoLce

22 M 2017 05614 30/08/2017 IONEL ALEXANDRU LUCA gAZAh
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 05615 30/08/2017 VDM MOBILIART SRL MOBILI Art Aducem arta in casa

ta!
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(210) M 2017 05586
(151) 30/08/2017
(732) ALEXANDRU GABRIEL MITRUT,

STR. JUHASZ GYULA NR.
15 A, JUD. BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(540)
3nogarine

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05594
(151) 30/08/2017
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, COM. VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)
MICI DE PERIŞ

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

29. Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne sau în care predomină
carnea.
35. Servicii de publicitate, marketing,
promovare, servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare a clienţilor, organizarea
de lansări de produse, organizarea de
prezentări în scop mercantil şi sampling,
editări de informare şi reclamă, prospecte,
pliante şi alte materiale cu caracter tehnic
şi comercial, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 29 (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, comerţ
on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale,
organizarea şi coordonarea de vânzări
de animale, servicii de import-export,
analiza afacerilor comerciale, analiza
preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte
comerciale, administrarea afacerilor pentru
punctele de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de gestionare a lanţului
de aprovizionare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05595
(151) 30/08/2017
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, COM. VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)
ARIPIOARĂ DE PERIŞ

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

29.  Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne sau în care predomină
carnea.
35. Servicii de publicitate, marketing,
promovare, servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare a clienţilor, organizarea de
lansări de produse,
organizarea de prezentări în scop mercantil
şi sampling, editări de informare şi reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu
caracter tehnic şi comercial, regruparea
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în avantajul terţilor a produselor din
clasa 29 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, comerţ
on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale,
organizarea şi coordonarea de vânzări
de animale, servicii de import-export,
analiza afacerilor comerciale, analiza
preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte
comerciale, administrarea afacerilor pentru
punctele de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de gestionare a lanţului
de
aprovizionare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05596
(151) 30/08/2017
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, COM. VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)
CÂRNAŢI DE PERIŞ

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

29. Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne sau în care predomină
carnea.
35. Servicii de publicitate, marketing,
promovare, servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare a clienţilor, organizarea de
lansări de produse,

organizarea de prezentări în scop mercantil
şi sampling, editări de informare şi reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu
caracter tehnic şi comercial, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
clasa 29 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, comerţ
on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale,
organizarea şi coordonarea de vânzări
de animale, servicii de import-export,
analiza afacerilor comerciale, analiza
preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte
comerciale, administrarea afacerilor pentru
punctele de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de gestionare a lanţului
de
aprovizionare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05597
(151) 30/08/2017
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, COM. VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)
MARELE DE PERIŞ

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

29.  Carne, preparate din carne, extracte şi
concentrate din carne, conserve de carne,
pateuri pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne sau în care predomină
carnea.
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35. Servicii de publicitate, marketing,
promovare, servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare a clienţilor, organizarea de
lansări de produse,
organizarea de prezentări în scop mercantil
şi sampling, editări de informare şi reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu
caracter tehnic şi comercial, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
clasa 29 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, comerţ
on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale,
organizarea şi coordonarea de vânzări
de animale, servicii de import-export,
analiza afacerilor comerciale, analiza
preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte
comerciale, administrarea afacerilor pentru
punctele de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de gestionare a lanţului
de
aprovizionare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05598
(151) 30/08/2017
(732) SC COMPLET ELECTROSERV

SA, ŞOSEAUA BUCUREŞTI
NORD NR. 10, VOLUNTARI,
ROMANIA

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

(540)
VORTEX

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

11. Aparate de aer condiţionat şi
accesoriile acestuia.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05599
(151) 30/08/2017
(732) RISCO SERVICII FINANCIARE

SRL, BD-UL PIERRE DE
COUBERTIN NR. 3-5, OFFICE
BUILDING, ET. 5, CAMERA
5M, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SELLNET
(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.17;
29.01.12; 27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05600
(151) 30/08/2017
(732) SC PENTAGON, STR. GHEORGE

PETRAŞCANU NR. 29, BL. R1A,
PARTER, JUD. GALAŢI, TECUCI,
ROMANIA

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

(540)
Întotdeauna soluţia potrivită

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

8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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, automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05601
(151) 30/08/2017
(732) SC TRUST PARTENER SRL, SAT

POPEŞTI, JUD. NEAMŢ, COM.
FARCAŞA, ROMANIA

(540)
LA CAIACE

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimenţatie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05602
(151) 30/08/2017
(732) IORDACHE CONSTANTIN-

COSMIN, STR. RĂDULESCU-
MOTRU NR. 2, BL. P10A, SC.
B, AP. 16, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

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

(540)

vacanţe reduse.ro
(591) Culori revendicate:turcoaz;

portocaliu; rosu, verde; negru; gri
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.11; 24.17.02; 26.15.01;
26.15.05; 26.03.04; 02.09.08;
05.03.06; 16.03.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05603
(151) 30/08/2017
(732) GRIGOROV GABRIEL

VLADIMIR, STR. PIAŢA MICĂ
NR. 7, AP. 3, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

HABITUS librărie & cafenea
(531) Clasificare Viena: 27.05.24;

27.05.17; 27.05.11; 24.17.01

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

35. Publicitate, promovare de evenimente
speciale, organizare şi realizare de
evenimente promotionale, organizare şi
realizare de evenimente publicitare,
organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare
de expoziţii şi evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare şi
coordonare de evenimente promotionale
de marketing pentru terţi, promovare a

vanzarilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promotionale,
organizare de evenimente, expoziţii, targuri
şi spectacole în scopuri comerciale,
promotionale şi publicitare, promovare
[publicitate] de concerte, servicii publicitare
pentru cărţi, servicii de vanzare cu
amanuntul în legatura cu cafea, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, servicii de vanzare cu
amanuntul în legatura cu materiale
educationale, servicii de vanzare cu
amanuntul în legatura cu obiecte de
papetărie, servicii de vanzare cu amanuntul
în legatura cu materiale de arta, servicii
de comert electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin retele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vanzare, servicii de lansare de produse.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale., organizare
de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, publicare de
calendare de evenimente, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea
de evenimente culturale şi artistice,
organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare şi coordonare de
evenimente educationale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare
şi coordonare de intalniri în domeniul
educatiei, organizare şi coordonare de
concerte, editare de cărţi şi recenzii,
furnizare de informaţii referitoare la
cărţi, furnizarea de recenzii on-line
pentru cărţi, furnizare de spatii pentru
divertisment, furnizare de spatii pentru
recreere, furnizare de spatii teatrale pentru
arte interpretative, ateliere recreative,
ateliere de formare, organizarea de
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ateliere de lucru, ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere organizate în
scopuri educative, realizare, coordonare
şi organizare de ateliere de lucru
[instruire], proiectarea filmelor, divertisment
prin filme, prezentare de filme, proiectii
de filme cinematografice, prezentare de
filme cinematografice, furnizare de filme
nedescarcabile, coordonare de festivaluri
de film, prezentari de filme în scopuri
educative, servicii de informaţii despre
programul filmelor, proiectare de filme
cinematografice în scopuri tehnice.
43. Închiriere de sali pentru evenimente
sociale, furnizare de spatii special
amenajate pentru expoziţii, furnizare de
spatii special amenajate pentru conferinte,
baruri, snack-baruri, servicii ale barurilor,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servire
de alimente şi băuturi, servicii constand în
furnizarea de băuturi (catering de băuturi).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05604
(151) 30/08/2017
(732) SC TIP TOP FOOD INDUSTRY

SRL, BD-UL TIMIŞOARA NR.
94, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BunBun Chef
(591) Culori revendicate:roşu, auriu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.24; 27.05.11; 26.01.22;
05.03.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05605
(151) 30/08/2017
(732) SC TIP TOP FOOD INDUSTRY

SRL, BDUL TIMIŞOARA NR. 94,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061334,
ROMANIA

(540)

BunBun Chef
(591) Culori revendicate:verde, alb, auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.24; 27.05.11; 26.01.22;
05.03.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05606
(151) 30/08/2017
(732) Hankook Tire Worldwide Co.,

Ltd., 647-15, YOKSAM-DONG,
KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA,
REPUBLIC OF KOREA, SEOUL

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)

HEM Hankook Electric
Mobility Technology

(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.11; 27.05.17

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

12. Pneuri pentru autovehicule, pneuri
pentru biciclete, anvelope (pneuri), huse
pentru anvelope, pneuri pentru motociclete,
petice adezive de cauciuc pentru repararea
camerelor de aer, camere de aer pentru
biciclete, camere de aer pentru pneuri
de motociclete, camere de aer pentru
pneuri, camere pentru pneuri pentru
roţi de vehicule, camere pentru pneuri
pentru anvelope de vehicule, plase de
portbagaj pentru vehicule, pneuri pentru
vehicule, truse pentru repararea camerelor
de aer, jante de roţi pentru vehicule,
huse de şei pentru biciclete, huse de şa
pentru motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaune de vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, amortizoare pentru
vehicule ( amortizoare de şocuri pentru
suspensii pentru vehicule), portschiuri
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pentru automobile, ţinte pentru pneuri,
crampoane pentru anvelope, pneuri pentru
roţi de vehicule, pneuri solide pentru roţi de
vehicule, benzi de rurale pentru reşaparea
pneurilor, şenile pentru vehicule, şenile
pentru vehicule(model pentru tractor),
cauciucuri fără cameră pentru biciclete,
cauciucuri fără cameră pentru motociclete,
valve de bandaje pentru vehicule, pneuri
pentru vehicule,

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05607
(151) 30/08/2017
(732) Metropolitan Life Insurance

Company (a New York
Corporation), 1095, AVENUE OF
AMERICAS, 10036, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)
PĂŞIM PRIN

VIAŢĂ ÎMPREUNĂ
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
36. Subscrierea si administrarea
asigurărilor de viaţă individuale şi de grup,
a asigurărilor de sănătate, asigurărilor
de locuinţe şi de automobile, anuităţi şi
fonduri de pensii, servicii de creditare
ipotecară rezidenţiale şi comerciale, servicii
de intermediere şi management imobiliar,
servicii de intermediere de fonduri mutuale
şi de investiţii, în special servicii bancare
de investiţii şi fonduri de investiţii,
servicii de planificare financiară a pensiilor,

servicii în legătură cu sporurile angajaţilor,
în special procesarea, administrarea şi
managementul planurilor de sporuri şi
beneficii destinate angajaţilor în privinţa
asigurărilor şi finanţelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05608
(151) 30/08/2017
(732) BALKANLAR YAPI MARKET

ITHALAT IHRACAT LTD. ŞTI,
STR, MEHMET AKIF ERSOY
MAH. EBU SUUD CAD, NR. 24-2,
ARNAVUTKÖY, TURCIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

ELICIA
(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,

negru, alb, turcoaz

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.09;
26.11.12; 26.11.07; 26.11.08;
12.01.09; 12.01.15; 13.01.12

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a vaporilor, de coacere,
de frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
20. Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
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sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie
de casa, perdele din materiale textile sau
plastice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05609
(151) 30/08/2017
(732) SC MY HOUSE INCORPORATED

BRANDS SRL, STR. SOVEJA
NR. 52 A, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

My House THE ART OF LIVING
(531) Clasificare Viena: 27.05.17;

27.05.11; 27.05.24; 25.01.18;
26.11.05; 26.11.08

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

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipretioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj
sau bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu
excepţia pensulelor), material pentru perii,
material pentru curăţare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramica.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 14 şi 21
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, operaţiuni de import-export.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05610
(151) 30/08/2017
(732) IRINA DOICIU, ŞOS. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 35, BL. 31, SC.
3, AP. 98, ET. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TEAM HUB
(591) Culori revendicate:gri, alb; galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.02;
27.05.17; 27.05.24; 26.15.01;
26.07.25

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05611
(151) 30/08/2017
(732) CBAR Management SRL, BD-UL

MĂRĂŞTI NR. 65-67, PAVILION
G5, ROMEXPO, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011465, ROMANIA

(540)

CBAR
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
29.01.14; 29.01.06; 27.05.17;
25.01.19; 27.05.24

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

35. Marketing imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar.
36. Brokeraj imobiliar, consultanţă
imobiliara, agentii imobiliare, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), managementul
proprietatilor imobiliare, administrare
de proprietati imobiliare, servicii
de informaţii computerizate privind
proprietatile imobiliare, servicii de agenţie
pentru vanzarea de proprietati imobiliare
pe baza de comision, evaluarea proprietăţii
imobiliare (evaluări imobiliare).
37. Servicii de supraveghere a
constructiilor de cladiri pentru proiecte
imobiliare.
42. Evaluarea proprietăţilor imobiliare
( lucrări de inginerie,expertize).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05612
(151) 30/08/2017
(732) ETEX BUILDING

PERFORMANCE , STR.
VULTURILOR NR. 98, ET. 5-6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030857,
ROMANIA

(540)
A-PI 70

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05613
(151) 30/08/2017
(732) SC ALBALACT SA, STR. DN1

KM 392 + 600, NR. 0, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢ ALBA,
OIEJDEA, ROMANIA

(740) FUCIU ANISOARA, STR.
GAROAFELOR , BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, SAT SNAGOV,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
SNAGOV, ROMANIA

(540)

ZUZU DoLce
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(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, rosu, alb, auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.11; 27.05.24; 27.05.02;
25.01.19; 25.05.02; 05.03.13

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine,produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05614
(151) 30/08/2017
(732) IONEL ALEXANDRU LUCA,

STR. TULCEA NR. 8, BL. TL2,
SC. C, ET. 2, AP. 39, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
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)

gAZAh
(531) Clasificare Viena: 27.05.09;

02.09.23

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor muzicale, cd-uri, îmbrăcăminte,
accesorii în magazine specializate, on-line
şi în reviste specializate.
41. Servicii de divertisment prestate
de formaţii muzicale, concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, educaţie,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05615
(151) 30/08/2017
(732) VDM MOBILIART SRL, STR.

EDUARD CAUDELLA NR.
48, CAMERA 2; ET. 2, AP.
8, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 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)

MOBILI Art Aducem
arta in casa ta!

(591) Culori revendicate:crem, verde,
negru,

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 12.01.09;
26.11.12; 24.17.04

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

20. Fabricarea de mobilă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ 

 

Referitor la depozitul M 2017/05499, publicat în data de 

25.08.2017. 

Dintr-o eroare materială a fost omis cel de-al treilea 

solicitant, acesta fiind Despa Aurelian Alexandru - Str. Malu 

Roșu nr. 67A, bl. 141B, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Prahova, 

Ploiești. 


