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Cereri mărci publicate în data de 07.02.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00394 31/01/2017 S.C. BCJ DIAMOND AMANET

S.R.L.
BCJ AMANET

2 M 2017 00429 31/01/2017 PANA VALENTIN-LIVIU
CORCODEL NICOLAE-GIORGIAN

BLUE REVOLUTION

3 M 2017 00430 31/01/2017 S.C. AUTOWORLD S.R.L. AUTOWORLD FROM MOTION
TO e MOTION

4 M 2017 00530 31/01/2017 S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT
S.R.L.

LEYKOM

5 M 2017 00531 31/01/2017 S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT
S.R.L.

Supplying suppliers

6 M 2017 00532 31/01/2017 S.C. MEDA PROD 98 S.A. CRENVURŞTI Puişor

7 M 2017 00533 31/01/2017 CIOCIANU CORNEL COLOR DECO

8 M 2017 00534 31/01/2017 SELECT CATERING S.R.L. Select

9 M 2017 00535 31/01/2017 S.C. N.S. & SONS GLOBAL
INVESTMENTS S.A.

1.000.000 HECTARE
POMICULTURA. 100.000 NOI
OAMENI DE AFACERI

10 M 2017 00536 31/01/2017 S.C. PLATIN AMBALAJE S.R.L. SAFTOX

11 M 2017 00537 31/01/2017 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Seminţe de bine.

12 M 2017 00538 31/01/2017 NEFERU ADELINA FLORENTINA BARRE BALLET WORKOUT

13 M 2017 00539 31/01/2017 S.C. ALO AUTO S.R.L. ALO! AUTO un singur telefon

14 M 2017 00540 31/01/2017 BARCAN ION CHEFS EXPERIENCE!

15 M 2017 00541 31/01/2017 BARCAN ION BURGER & SCOICI

16 M 2017 00542 31/01/2017 BARCAN ION JUBILE THE BALLROOM

17 M 2017 00543 31/01/2017 PURCAREA VICTOR GEORGE
COSMIN

DEVOTE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în data de
31.01.2017

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2017 00544 31/01/2017 PURCAREA VICTOR GEORGE
COSMIN

PROTONIC SPORT WEAR

19 M 2017 00545 31/01/2017 BRATESCU ION Art Group Brio Sonores

20 M 2017 00546 31/01/2017 MACARIE NINEL
ALECU MARIAN

p. point.taxi

21 M 2017 00548 31/01/2017 S.C. UTILROM PROFESSIONAL
S.R.L.

UTILROM CONSTRUCT Staţii de
sortare & concasare. Utilaje de
construcţii

22 M 2017 00549 31/01/2017 S.C. CASA MAGICIANULUI S.R.L. Casa Magicianului

23 M 2017 00550 31/01/2017 S.C. CASA MAGICIANULUI S.R.L. Magicianul Robert Tudor

24 M 2017 00551 31/01/2017 S.C. PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO S.R.L.

Ai încredere în umbrela
protectoare a plantelor!

25 M 2017 00552 31/01/2017 S.C. PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO S.R.L.

În slujba sănătăţii cu ajutorul
naturii

26 M 2017 00553 31/01/2017 S.C. PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO S.R.L.

Himalaya. Parte din familia ta

27 M 2017 00554 31/01/2017 S.C. PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO S.R.L.

Esenţa Plant

28 M 2017 00555 31/01/2017 VIZITIU CLAUDIU MARIAN DOI DESIGN OFFICE IDEAS

29 M 2017 00556 31/01/2017 S.C. PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO S.R.L.

Prisum

30 M 2017 00557 31/01/2017 S.C. PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO S.R.L.

ayurvida

31 M 2017 00558 31/01/2017 S.C. BBQ RIBS GRILL S.R.L. RIBS GRILL

32 M 2017 00559 31/01/2017 ION ALEXANDRU-MARIAN FAR

33 M 2017 00560 31/01/2017 POSTELNICU BOGDAN-MIHAI Teddy Bear

34 M 2017 00561 31/01/2017 LOUBET CHRISTIAN TAGERTI The street is an art

35 M 2017 00562 31/01/2017 S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A. Delizia adaugă deliciu mesei
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36 M 2017 00563 31/01/2017 S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A. Delizia adaugă deliciu mesei

37 M 2017 00564 31/01/2017 S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A. Delizia adaugă deliciu mesei

38 M 2017 00565 31/01/2017 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

BizApp

39 M 2017 00566 31/01/2017 S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A. Delizia adaugă deliciu mesei

40 M 2017 00567 31/01/2017 S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A. Delizia adaugă deliciu mesei

41 M 2017 00568 31/01/2017 S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A. Delizia adaugă deliciu mesei
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(210) M 2017 00394
(151) 31/01/2017
(732) S.C. BCJ DIAMOND AMANET

S.R.L., Bd. Dacia nr. 9, bl. 9, sc. A,
etaj 4, ap. 19, jud. Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

BCJ AMANET

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

  
(531) Clasificare Viena:170201; 170202;

270501; 290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; servicii ale instituţiilor de credit
(altele decât băncile cum ar fi: acordarea de
credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv
amanetare prin case de amanet); servicii ale
instituţiilor bancare sau celor legate de
acestea, cum ar fi cele de brokeraj; servicii de
administrare a proprietăţii imobiliare, cum ar
fi cele de închiriere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00429
(151) 31/01/2017
(732) PANA VALENTIN-LIVIU, Bd.

Timişoara, nr. 63, bl. 0D8, et. 6, ap.
148, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) C O R C O D E L
NICOLAE-GIORGIAN ,  S t r .
Industriei, nr. 95, bl. 6A, sc. B, et. 1,
ap. 26, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

BLUE REVOLUTION

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

 (531) Clasificare Viena:250119; 261108;
270501; 270502; 270522; 290114;  

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

33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un loc
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
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mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de import export
produse, respectiv băuturi alcoolice (cu
excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00430
(151) 31/01/2017
(732) S.C. AUTOWORLD S.R.L., Str.

Floreşti nr. 145, judeţul Cluj, 400524,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

AUTOWORLD FROM MOTION TO e
MOTION

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor de autoturisme mici şi
mari (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros şi en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă şi prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, servicii de
import-export cu autoturisme mici şi mari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00530
(151) 31/01/2017
(732) S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT

S.R.L., Bulevardul Basarabia nr. 256,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEYKOM

(591) Culori revendicate:pantone 2622 C,
pantone 260 C, pantone 253 C,
pantone 2385 C

(531) Clasificare Viena:260405; 260409;
290105;  

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

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
invatamint (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00562
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47, corp C8, etaj
partial, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Delizia adaugă deliciu mesei

(591) Culori revendicate:albastru, maro
închis, maro deschis, crem, galben

 (531) Clasificare Viena:080101; 080106;
110110; 110125; 110307; 250119;
270501; 270502; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste

făinoase alimentare, paste făinoase umplute,
paste făinoase gata preparate, alimente din
paste făinoase uscate, produse alimentare
extrudate preparate din porumb, produse
alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri; aluat, aluat îngheţat, aluat dospit,
aluaturi şi amestecuri din acestea; produse din
aluat gata de copt; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm protecţie
pentru intreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00531
(151) 31/01/2017
(732) S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT

S.R.L., Bulevardul Basarabia nr. 256,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Supplying suppliers

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

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
invatamint (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00549
(151) 31/01/2017
(732) S.C. CASA MAGICIANULUI

S.R.L., Şos. Iancului nr. 21, bl. 106 a,
sc. a, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Casa Magicianului

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00550
(151) 31/01/2017
(732) S.C. CASA MAGICIANULUI

S.R.L., Şos. Iancului nr. 21, bl. 106 a,
sc. a, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Magicianul Robert Tudor

(511) Produse şi/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
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tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00532
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MEDA PROD 98 S.A., Str.

Vâlsăneşti nr. 1E, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRENVURŞTI Puişor

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auiu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290113;  

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

29 Preparate din carne şi în special mezeluri.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, cu amănuntul
şi cu ridicata, prezentarea produselor din carne
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul şi ridicata.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00551
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO S.R.L., Calea Plevnei
nr. 146, sector 6, 60014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Ai încredere în umbrela protectoare a
plantelor!

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
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).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00563
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47, corp C8, etaj
partial, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Delizia adaugă deliciu mesei

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, verde (pantone 368C),
maro deschis, maro închis, galben

 (531) Clasificare Viena:080115; 110110;
110125; 250119; 270502; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
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făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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.
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).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00564
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47, corp C8, etaj
partial, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Delizia adaugă deliciu mesei

(591) Culori revendicate:roz, crem, maro
închis, maro deschis, portocali
(pantone 162C)

 (531) Clasificare Viena:010110; 110125;
110307; 250119; 270501; 270502;
270511; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
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făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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.
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).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00552
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO S.R.L., Calea Plevnei
nr. 146, sector 6, 60014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

În slujba sănătăţii cu ajutorul naturii

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
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).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00566
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47, corp C8, etaj
partial, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Delizia adaugă deliciu mesei

(591) Culori revendicate:roz, roz deschis
(pantone 197C), maro închis, galben,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:080107; 080115;
090316; 110110; 110125; 250119;
270502; 270511; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
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făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicitam
protectia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificarii
de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00553
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO S.R.L., Calea Plevnei
nr. 146, sector 6, 60014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Himalaya. Parte din familia ta

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
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).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00567
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47, corp C8, etaj
partial, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Delizia adaugă deliciu mesei

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, maro închis, maro
deschis, roşu, galben, verde, negru

(531) Clasificare Viena:080104; 080705;
090316; 110110; 110125; 250119;
270502; 270511; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
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făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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.
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).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00554
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO S.R.L., Calea Plevnei
nr. 146, sector 6, 60014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Esenţa Plant

(591) Culori revendicate:verde, galben

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270508; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
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).
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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).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00555
(151) 31/01/2017
(732) VIZITIU CLAUDIU MARIAN, Str.

Someş nr. 46, Sat Chisoda, judeţul
Timiş, , GIROC ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

DOI DESIGN OFFICE IDEAS

(591) Culori revendicate:verde, gri, alb

(531) Clasificare Viena:270315; 270501;
270508; 270711; 290113;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00556
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO S.R.L., Calea Plevnei
nr. 146, sector 6, 60014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Prisum

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru

sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în data de 31.01.2017

18

(210) M 2017 00557
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO S.R.L., Calea Plevnei
nr. 146, sector 6, 60014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ayurvida

(591) Culori revendicate:verde, mov

 (531) Clasificare Viena:040505; 241708;
270501; 270511; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării

de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00568
(151) 31/01/2017
(732) S.C. MP BĂNEASA-MOARĂ S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47, corp C8, etaj
partial, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Delizia adaugă deliciu mesei

(591) Culori revendicate:portocaliu,
portocaliu deschis (pantone 150C) ,
maro închis, bej, gri, galben

 (531) Clasificare Viena:080125; 090316;
110110; 110125; 250119; 270502;
270511; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,

produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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.
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).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00558
(151) 31/01/2017
(732) S.C. BBQ RIBS GRILL S.R.L., Str.

Wilhem Tell nr. 31, parter, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

RIBS GRILL

(591) Culori revendicate:maro, mov

  
(531) Clasificare Viena:110104; 110109;

130307; 270501; 270508; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00533
(151) 31/01/2017
(732) CIOCIANU CORNEL, Intr. Maior

Alexandru Campeanu nr. 3A, ap. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

COLOR DECO

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270522; 290112;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografii şi artişti (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice; (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00559
(151) 31/01/2017
(732) ION ALEXANDRU-MARIAN, Ale.

Fizicienilor, nr. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FAR

(531) Clasificare Viena:070101; 070106;
070116; 090110; 140501; 170521;
230101; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00560
(151) 31/01/2017
(732) POSTELNICU BOGDAN-MIHAI,

Str. Emil Racoviţă, nr. 29, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Teddy Bear

(531) Clasificare Viena:020901; 030116;
030124; 270501; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00565
(151) 31/01/2017
(732) T E L E K O M  R O M A N I A

COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BizApp

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
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 şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00561
(151) 31/01/2017
(732) LOUBET CHRISTIAN, Str.

Jandarmeriei, nr. 14, bl. 7, ap. 21,
sector 1, Stejarii Residence, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TAGERTI The street is an art

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

24 Prosoape din material textil, prosoape de
baie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; în special
lenjerie intimă pentru femei şi bărbaţi, inclusiv
tip boxer, lenjerie de corp, costume de baie,
prosoape de baie, şosete şi ciorapi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00534
(151) 31/01/2017
(732) SELECT CATERING S.R.L., Str.

Moldovei nr. 60, bl. Q46, et. 1, ap. 7,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr. 48,
bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor ORADEA

(540)

                            Select

(531) Clasificare Viena:270501; 270504;  

(511) Produse şi/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 şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00535
(151) 31/01/2017
(732) S.C. N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS S.A., Str. Nicolae
Grigorescu nr. 19 A, Corp C2, parter,
Cam. 2, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl.C14, Sc. B,
ap.41, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

1.000 HECTARE POMICULTURA. 100
NOI OAMENI DE AFACERI

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

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, rasaduri şi
seminţe pentru plantare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00536
(151) 31/01/2017
(732) S.C. PLATIN AMBALAJE S.R.L.,

C o m u n a  G a n e a s a ,  Ş o s .
Bucureşti-Urziceni DN2 KM 19+500,
et. 1, compartiment 1, birourile
1,2,3+1000 mp Depozit, Judeţul Ilfov,
, SAT ŞINDRILIŢA ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S .R.L . ,  Sp la iu l
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 2, ap.
27, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SAFTOX

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 250119;

270501; 270502; 290115;  

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

1 Aditivi chimici pentru insecticide, produse
chimice utilizate în procesul de fabricaţie a
insecticidelor, produse chimice pentru
agricultură (cu excepţia fungicidelor,
ebicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor),
produse chimice pentru horticultură (cu
excep ţ ia  fungicidelor ,  erbic idelor ,

insecticidelor şi paraziticidelor), produse
chimice pentru silvicultură (cu excepţia
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor şi
paraziticidelor), produse chimice pentru
protejarea seminţelor agricole (altele decât
fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru
protecţia plantelor (altele decât fungicidele,
produsele pentru eliminarea buruienilor,
erbicidele, insecticidele, paraziticidele),
produse chimice folosite în horticultură (altele
decât fungicidele, produsele pentru eliminarea
buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice utilizate în
industria agrochimică (altele decât fungicidele,
produsele pentru eliminarea buruienilor,
erbicidele, insecticidele, paraziticidele).
5 Produse pentru spălarea animalelor
(insecticide), produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), soluţii insecticide pentru
spălături veterinare, insecticide, insecticide de
uz agricol, insecticide de uz domestic,
şampoane insecticide pentru animale,
substanţe chimice pentru silvicultură
(insecticide), insecticide, produse pentru
spălarea vitelor (insecticide), soluţii
insecticide şi fungicide pentru oi, soluţii
insecticide pentru spălături veterinare, spray
antiinsecte, spray-uri împotriva puricilor,
dezinfectanţi şi antiseptice, loţiune anti-muşte,
clei pentru prins muşte, preparate pentru
omorât muşte, preparate pentru omorârea
ţănţarilor, care se aplică pe plasele de ţănţari,
produse care se aplică pe piele pentru
respingerea ţănţarilor, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, preparate chimice
pentru distrugerea dăunătorilor, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00537
(151) 31/01/2017
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Seminţe de bine.

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor; uleiuri
volatile odorizante de uz cosmetic; uleiuri
volatile esenţiale de uz cosmetic.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide;
produse secundare rezultate din tratarea
boabelor de cereale de uz medical; seminţe de
uz farmaceutic; uleiuri de uz medical; ceaiuri
de uz medical.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile; seminţe şi fructe oleaginoase
preparate pentru consum uman; uleiuri
comestibile de măsline; uleiuri comestibile de
floarea soarelui; instant pentru băuturi din

cereale.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
fulgi de cereale; cereale preparate pentru uz
uman; băuturi pe baza de ceai.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ; cereale brute
(neprelucrate); resturi de la prelucrarea
cerealelor pentru hrană animalelor, tăraţe de
cereale; seminţe crude.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; sucuri din legume sau
fructe (băuturi); instant pentru băuturi din
cereale (produse pentru prepararea băuturilor).
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; servicii promoţionale
comerciale; prezentare de produse în scopuri
promoţionale; servicii de fidelizare de clienţi
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
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publicitare; promovare vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00538
(151) 31/01/2017
(732) N E F E R U  A D E L I N A

FLORENTINA, Str. Pătraşcu Vodă nr.
3, bl. D1, et. 4, ap. 20, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BARRE BALLET WORKOUT

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

35 Publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile şi mijloacele cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, inclusiv online, în
reţelele sociale sau într-o reţea computerizată
în legatură cu serviciile din clasa 41 şi
menţinerea condiţiei fizice; administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Servicii educative, de divertisment şi
sportive, specifice centrelor, cluburilor şi
şcolilor sportive şi de dans, servicii de
antrenamente fizice şi cursuri sau programe
personalizate ori de grup, servicii de creare şi
implementare a unor programe de antrenament
special care combină mai multe discipline
sportive şi dansuri; organizare şi coordonare de
programe de antrenamente şi cursuri de balet,

dans şi fitness; servicii educative în domeniul
dansului combinat cu sportul; cursuri,
antrenament şi instruire în domeniul sportului;
organizare de concursuri, evenimente, gale,
demonstraţii şi spectacole sportive şi de dans,
servicii de consiliere şi de pregătire pentru
menţinerea condiţiei fizice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00540
(151) 31/01/2017
(732) BARCAN ION, Str. Voroneţ nr. 14,

bl. D8, sc. 2, et. 2, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHEFS EXPERIENCE!

(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
270511;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00541
(151) 31/01/2017
(732) BARCAN ION, Str. Voroneţ nr. 14, bl.

D8, sc. 2, et. 2, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BURGER & SCOICI

(531) Clasificare Viena:241725; 260116;
270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00542
(151) 31/01/2017
(732) BARCAN ION, Str. Voroneţ nr. 14,

bl. D8, sc. 2, et. 2, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JUBILE THE BALLROOM

(531) Clasificare Viena:270501; 270507;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00543
(151) 31/01/2017
(732) PURCAREA VICTOR GEORGE

COSMIN, Şos. Ştefan Cel Mare nr. 24,
bl. 24B, sc. A, ap. 38, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEVOTE

(591) Culori revendicate:negru, bej

  
(531) Clasificare Viena:030108; 270501;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00544
(151) 31/01/2017
(732) PURCAREA VICTOR GEORGE

COSMIN, Şos. Ştefan Cel Mare nr.
24, bl. 24B, sc. A, ap. 38, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTONIC SPORT WEAR

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

270517; 290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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(210) M 2017 00545
(151) 31/01/2017
(732) BRATESCU ION, Chişinău, Str. 31

August nr. 5, bl. A, ap. 18, MD-2084,
CRICOVA REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

Art Group Brio Sonores

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00546
(151) 31/01/2017
(732) MACARIE NINEL, Str. Vredniciei

nr. 16, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ALECU MARIAN, Şos. Pantelimon
nr. 260, bl. 46, sc. 4, parter, ap. 134,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

p. point.taxi

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270521; 270524; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 00548
(151) 31/01/2017
(732) S.C. UTILROM PROFESSIONAL

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 24A,
IMOBIL P+1, parter, birou C009, sect.
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

UTILROM CONSTRUCT Staţii de
sortare & concasare. Utilaje de construcţii

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260207;

270501; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a statiilor de
sortare agregate, ciururi, concasoare,
încărcătoare frontale, excavatoare, gredere,
buldozere, piese de shimb şi piese de uzură
pentru aceste utilaje (exceptând transportul)
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de service pentru utilaje cu echipe
mobile şi accesoriile acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00539
(151) 31/01/2017
(732) S.C. ALO AUTO S.R.L., Str. Arh.

Ion Berindei nr. 6, bl. OD18, sc. A, et.
10, ap. 43, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALO! AUTO un singur telefon

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

 (531) Clasificare Viena:241701; 260118;
270501; 290113;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semi-prelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
40 Prelucrarea materialelor.
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