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Cereri Mărci publicate în 08/06/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03424 31/05/2017 ALECSANDRU MARINICĂ Class MUSIC BAND

2 M 2017 03636 31/05/2017 SC OANA SRL PUFINEL

3 M 2017 03654 31/05/2017 SC CORECTURA.RO SRL Corectura.ro

4 M 2017 03655 31/05/2017 CLINICA MEDICALA DR.
POTOROACA SI DR.
STINGESCU

C.M.P.S. MEDICAL CLINIC Soul
& Brain Care

5 M 2017 03656 31/05/2017 SC LUVIMAP GRUP SRL

6 M 2017 03657 31/05/2017 SC LUVIMAP GRUP SRL

7 M 2017 03658 31/05/2017 COFFEE SHOP NETWORK SRL Mr. Frank

8 M 2017 03659 31/05/2017 SC HERBAGETICA SRL ASHWAGANDHA Zen
HERBAGETICA Extracte
Standardizate

9 M 2017 03660 31/05/2017 SC TAVU MONDE SRL VeeShop

10 M 2017 03661 31/05/2017 WANG YANRONG GlucoNature

11 M 2017 03662 31/05/2017 ARTE VENTURA PRODUCTION
SRL

Sector 1 Gallery / Galeria Sector 1

12 M 2017 03663 31/05/2017 SC IQBOX.RO SRL IQFIX.ro

13 M 2017 03664 31/05/2017 SC IQBOX.RO SRL IQFIX.ro

14 M 2017 03665 31/05/2017 SC IQBOX.RO SRL IQFIX.ro

15 M 2017 03666 31/05/2017 ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC
RELATIONS S.R.L

ENERGIX

16 M 2017 03667 31/05/2017 ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC
RELATIONS S.R.L

CALORIX

17 M 2017 03668 31/05/2017 MINUS 22 PREMIUM FOOD SRL VIVELIS

18 M 2017 03669 31/05/2017 CRISTIAN COSMIN PRO ROMÂNIA

19 M 2017 03670 31/05/2017 UNDELUCRAM SRL UNDELUCRAM

20 M 2017 03671 31/05/2017 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

La Doi Paşi

21 M 2017 03672 31/05/2017 Sorin-Doru RadulescuCosmin-
Claudiu Patrunjel

KRONPELLET

22 M 2017 03673 31/05/2017 Bogdan-Gabriel Marcu Jurnalul unui Adam

23 M 2017 03674 31/05/2017 RAPID CREDIT SRL RAPID CREDIT
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24 M 2017 03675 31/05/2017 MAX BET SRL SC MAX BET
JOCURI ELECTRONICE SRL

MAXBET CAMPIONI ÎN FAPTE
BUNE

25 M 2017 03676 31/05/2017 CASA NOASTRĂ S.A. Nu e doar o fereastră, e cadrul
vieţii tale.

26 M 2017 03677 31/05/2017 ASOCIATIA ROMANA A
JOCURILOR SI SPORTURILOR
TRADITIONALE

ARJST 2017

27 M 2017 03678 31/05/2017 SC XTRA EXPO SRL START2PLAY

28 M 2017 03679 31/05/2017 GAVRILA VASILICA NELU enjoy EDUCATION

29 M 2017 03680 31/05/2017 REMUS CRISTIAN
PINTILIECHRIS DOUGLAS

TESLA ROMANIA

30 M 2017 03681 31/05/2017 VALENTIN BROJBOIU SIMPLON

31 M 2017 03682 31/05/2017 SC INTEGRIS SRL YOU STUDIO

32 M 2017 03683 31/05/2017 ABDUL WAHAB SAID KHODR PEARL GLASS

33 M 2017 03684 31/05/2017 REMUS CRISTIAN
PINTILIECHRIS DOUGLAS

TESLA ENERGY

34 M 2017 03685 31/05/2017 NOVARTIS AG FOSDAFEM

35 M 2017 03686 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS ATLAS OCEANS

36 M 2017 03687 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS ATLAS SEAS

37 M 2017 03688 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS ATLAS KITCHEN

38 M 2017 03689 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS ATLAS MARINE

39 M 2017 03690 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS ATLAS AQUA

40 M 2017 03691 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS 7 MĂRI

41 M 2017 03692 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS 7 SEAS

42 M 2017 03693 31/05/2017 NIKOLAOS SITINAS MARE NOSTRUM

43 M 2017 03694 31/05/2017 MONICA MICLEA Maisonette PLACE DU BON TON

44 M 2017 03695 31/05/2017 SC EURO NARCIS SRL MAISTOR

45 M 2017 03696 31/05/2017 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Moştenitorii României

46 M 2017 03697 31/05/2017 SC CASA DE VINURI COTNARI
SA

Tineri ca niciodată

47 M 2017 03698 31/05/2017 SC FITCONTEST SRL in

48 M 2017 03699 31/05/2017 DOINA-MĂDĂLINA ULMEANU Caramel HAUTE PATISSERIE

49 M 2017 03700 31/05/2017 SC CASA DE VINURI COTNARI
SA

mai tineri ca niciodată

50 M 2017 03701 31/05/2017 Fundaţia Lufkin pentru
Antreprenoriat şi Migraţie
(''FLAME")

ANTREPRENOR in ţara mea
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51 M 2017 03702 31/05/2017 FRĂŢILĂ VALERICĂ ZESTREA STUPULUI

52 M 2017 03703 31/05/2017 JUGUAR IMP SRL Victronic

53 M 2017 03704 31/05/2017 SC BRAVO EUROPA SRL ROCCA

54 M 2017 03706 31/05/2017 BADEA GEORGIANA-OCTAVIA CAP NORD RESIDENCE

55 M 2017 03707 31/05/2017 NEMBEER SRL NEMBEER

56 M 2017 03708 31/05/2017 COTOVITCHI DAVID LOCKED up REAL ESCAPE
ROOMS

57 M 2017 03709 31/05/2017 SC SCANDIA ROMÂNĂ SA BUCEGI, PUNE CU VÂRF!

58 M 2017 03710 31/05/2017 ENEL S.p.A. ENEL PRUDASIG

59 M 2017 03711 31/05/2017 SC PREFERA FOODS SA ATELIER de PATE MEDIAŞ 1895
MEDWESCH

60 M 2017 03712 31/05/2017 SC PREFERA FOODS SA ATELIER de SALAM MEDIAŞ
1895 MEDWESCH

61 M 2017 03713 31/05/2017 SC SENIC COM SRL VETUTZA

62 M 2017 03714 31/05/2017 ENEL S.p.A. ENEL ASISTENTA

63 M 2017 03715 01/06/2017 SOIMENI PARC SA COLINA FARMS

64 M 2017 03716 01/06/2017 SMARTPAY TERMINALS SmartPay time is money...

65 M 2017 03717 01/06/2017 MANDACHI STEFAN VALENTIN Magnificus PLAZA

66 M 2017 03718 01/06/2017 SC COTNARI SA ANOTIMPURILE COTNARI

67 M 2017 03719 01/06/2017 SC COTNARI SA COTNARI – SELECŢIE DE
VINURI

68 M 2017 03720 02/06/2017 HORIA SALCĂ ADRIAN HAIDEŢ INSTITUTUL LEAN
MANAGEMENT

69 M 2017 03721 03/06/2017 CARTIS EMILIAN DAN Romanian Design Council

70 M 2017 03722 05/06/2017 FLORIN CERCHEZ Airsoft Craiova
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(210) M 2017 03424
(151) 31/05/2017
(732) ALECSANDRU MARINICĂ ,

Str. Moldoviţa nr.16, bl.M2D9/1,
sc.C, et.10, ap.262, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Class MUSIC BAND
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 24.17.11;
27.05.08; 27.05.24; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03636
(151) 31/05/2017
(732) SC OANA SRL, nr. 68, judeţul

Satu Mare, 447196 BERCU NOU
ROMANIA

(540)
PUFINEL

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

30 Produse făcute din cereale - pufuleţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03654
(151) 31/05/2017
(732) SC CORECTURA.RO SRL, Str.

Eroilor nr. 5, bl. E2, sc. 3, ap. 23,
judeţul Ilfov, 077145 PANTELIMON
ROMANIA

(540)
Corectura.ro

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

35 Servicii de redactare, redactare de texte
publicitare, redactare de scenarii pentru
scopuri publicitare.
41  Redactare de texte redactarea de
scenarii servicii de redactare de scenarii.
42 Redactare (creare) de site-uri electronice
redactare tehnică pentru terți redactare
tehnică.
45 Redactare de scrisori personale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03655
(151) 31/05/2017
(732) CLINICA MEDICALA DR.

POTOROACA SI DR.
STINGESCU, Str. Ghidigeni nr. 50,
Lotul 2, Construcţia 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)

C.M.P.S. MEDICAL
CLINIC Soul & Brain Care

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

44 Clinici medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de asistenţă
medicală pediatrică, servicii de clinici
medicale şi de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici
şi spitale, consiliere medicală, consiliere
farmaceutică, consiliere psihologică, servicii
de consiliere medicală l« domiciliu,
consiliere privind tratarea psihologică
a afecţiunilor medicale, planificare de
tratamente medicale, servicii de îngrijiri
medicale, testare psihometrică în scopuri
medicale,testare genetică în scopuri
medicale, servicii. medicale şi de sănătate,
teste psihologice efectuate în scopuri
medicale, servicii medicale oferite printr-o

reţea de furnizori de servicii medicale pe
bază, contractuală, analize medicale pentru
diagnosticul şi tratamentul persoanelor,
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză),terapie psihologică pentru sugari şi
copii, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03656
(151) 31/05/2017
(732) SC LUVIMAP GRUP SRL, Str. Gh.

Madan 87/5, ap. 49, CHIŞINĂU
MOLDOVA

(740) ALACARTE IP SRL, Aleea
Feteşti, Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26,
sector 3, Bucureşti null

(540)

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03657
(151) 31/05/2017
(732) SC LUVIMAP GRUP SRL, Str. Gh.

Madan 87/5, ap. 49, CHIŞINĂU
MOLDOVA

(740) ALACARTE IP SRL, Aleea
Feteşti, Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26,
sector 3, Bucureşti null

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.05.04;
05.07.01; 27.05.01; 25.01.09

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03658
(151) 31/05/2017
(732) COFFEE SHOP NETWORK SRL,

Str. Argeşelu nr. 11-13, bl. 35, sc.
1, et. 2, ap. 12, sector 4, 040872
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Mr. Frank
(591) Culori revendicate:crem, maro, bej,

albastru închis, verde, portocaliu,
mov

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 11.03.01; 11.03.02

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

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,
gheaţă.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor
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servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03659
(151) 31/05/2017
(732) SC HERBAGETICA SRL, Str.

Florilor nr. 1085, Judeţul Braşov,
PODU OLTULUI ROMANIA

(540)

ASHWAGANDHA
Zen HERBAGETICA

Extracte Standardizate
(591) Culori revendicate:turcoaz, alb,

maro închis, albastru, galben

(531) Clasificare Viena: 02.03.17;
02.03.23; 03.07.16; 24.09.07;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.14

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
produse igienice pentru medicina, substanţe
dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dintilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor daunatoare, fungicide, ierbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03660
(151) 31/05/2017
(732) SC TAVU MONDE SRL, Str.

Crinului nr. 26, judeţul Iaşi, 707085
LUNCA CETĂŢUII ROMANIA

(540)
VeeShop

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

14 Bijuterii, medalioane (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), perle (bijuterii), bijuterii fantezie,
brățări (bijuterii),cruciulițe (bijuterii), broșe
(bijuterii), ace (bijuterii), bijuterii-pandantive,
inele (bijuterii), camee(bijuterii), amulete
(bijuterii), bijuterii emailate, coliere (bijuterii),
pietre sintetice (bijuterii), bijuterii, inclusiv
imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
accesorii pentru bijuterii, imitații de bijuterii,
pietre pentru bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, bijuterii pentru cap, închizători pentru
bijuterii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, lanțuri de bijuterii, bijuterii de damă,
bijuterii pentru față, bijuterii de corp,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii din pietre
prețioase, imitații de bijuterii ornamentale,
bijuterii pentru uz personal, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii
confecționate din sticlă, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, piese și accesorii pentru
bijuterii, inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, bijuterii confecționate
din perle de cultură, ornamente pentru urechi
sub
formă de bijuterii, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, brățări
fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri
sportive, ceasuri digitale, ceasuriautomate,
ceasuri de buzunar, ceasuri cu cuarț, cutii
pentru ceasuri, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu embleme,ceasuri de mână, ceasuri de
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damă, ceasuri de bijuterie, ceasuri cu
brăţară, ceasuri și ceasuri de mânăîn
general, brățări și ceasuri combinate, butii
pentru ceasuri (ajustate), ceasuri de mână
elegante, ceasuri mecanice cu întoarcere
manuală, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, ceasuri ca articole de bijuterie,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri cu
mecanisme cu cuarț, articole de bijuterie,
ceasornice și ceasuri
de mână, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber.
25 Costume de baie costume de baie întregi
costume de baie pentru femei costume de
baie întregi cu bureți pentru sutien sarafane
(rochii) rochii pentru femei rochii drepte
rochii de plajă rochii pentru gravide rochii
lungi de seară rochii de gală pentru femei
rochii pentru domnișoare de onoare rochii și
cămăși de damă pentru plajă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03661
(151) 31/05/2017
(732) WANG YANRONG, 6799 W

Angela Drive, Arizona, 85308
GLENDALE STATELE_UNITE

(740) TEODORU & ASSOCIATES
S.R.L. , Str. Nerva Traian nr. 12,
bl. M37, sc.1, et.1, ap.1, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

GlucoNature
(591) Culori revendicate:bleu, gri, verde,

albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 01.03.16;
25.01.19; 27.05.02; 29.01.15

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

5 Alimente dietetice de uz medical,
preparate alimentare (dietetice) de uz
medical.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03662
(151) 31/05/2017
(732) ARTE VENTURA PRODUCTION

SRL, Str. Dimitrie Cantemir
nr. 18B, camera 1, partitia 1,
judeţul Ilfov, 077190 VOLUNTARI
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş, 540543 TÂRGU MUREŞ
null

(540)

Sector 1 Gallery /
Galeria Sector 1

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.21; 27.07.11

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

35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, promovarea operelor de artă ale altor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
31/05/2017-05/06/2017

persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, organizare şi coordonare de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, managementul activităţilor de
impresariat artistic, expoziţii comerciale
şi servicii expoziţionale, organizare de
expoziţii comerciale, realizare de expoziţii în
scopuri comerciale, organizare de expoziţii
în scopuri publicitare, coordonare de
expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare şi coordonare de
expoziţii în scop comercial, realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
şi realizare de expoziţii comerciale, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, organizarea şi coordonarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizare
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale
şi publicitare, organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificare şi organizare de târguri
comerciale, expoziţii şi prezentări în scopuri
economice sau publicitare, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, vânzare prin licitaţie publică,
servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitaţii online prin internet, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri, servicii de analiză de piaţă privind
vânzarea de antichităţi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decoraţiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decoraţiuni festive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, prezentarea produselor prin

toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane,
servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, intermediere de
contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
promovarea comercială, informaţii
comerciale, administraţie comercială,
servicii promoţionale comerciale, servicii
de intermediere comercială,organizare de
expoziţii în scop comercial, promovare de
târguri în scop
comercial, organizare de târguri comerciale
şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, asistenţă în domeniul
comercializării produselor, servicii de
negociere de tranzacţii comerciale pentru
terţi, organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
41 Servicii de galerii de artă cu scop
cultural sau educativ expoziţii de artă
(educaţie) închiriere de lucrări de artă servicii
de expoziţii de artă (prezentări) servicii
educative în arta picturii servicii specifice
galeriilor de artă (expoziţii), furnizate online
printr-un link de telecomunicaţii instruire
în picturăservicii de picturi de portrete
servicii de pictură murală închiriere de
picturi şi lucrări de caligrafie demonstraţie
(pregătire) în pictură şi tehnici de
decorare modele pentru artişti organizare
de competiţii artistice organizarea de
evenimente culturale şi artistice expoziţii la
muzeu organizare de expoziţii educaţionale
organizare de expoziţii cu scop instructiv
organizare de expoziţii în scop educativ
coordonare de expoziţii cu scop educativ
realizare de expoziţii cu scopuri educative
orgzanizare de expoziţii cu scop educativ
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organizare de expoziţii în scopuri educative
realizare de expoziţii cu scopuri culturale
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative organizare de expoziţii în
scop de instruire organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri furnizare de instalaţii
de muzeu pentru expoziţii coordonare de
expoziţii în scopuri recreative organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03663
(151) 31/05/2017
(732) SC IQBOX.RO SRL, Bd.

Alexandru Ioan Cuza nr. 32A,
et. 4, birourile 5-7, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

IQFIX.ro
(591) Culori revendicate:alb, bleu

(531) Clasificare Viena: 14.07.09;
26.04.06; 27.05.02; 29.01.04

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

35 Servicii de import, comercializare cu
amănuntul prin intermediul unui lanţ
de magazine, comerţ electronic (on-
line sau internet) a produselor diverse,
telefoane mobile, accesorii telefoane,
echipamente de prelucrare a datelor
şi de telecomunicaţii, aparate pentru

înregistrarea, reproducerea, difuzarea
sunetului sau imaginilor, calculatoare,
tablete şi accesorii ale acestora, jucării,
furnizarea de informaţii şi consultanţă cu
privire la furnizarea şi promovarea bunurilor
şi selectarea şi prezentarea acestora,
furnizarea de informaţii şi consultanţă
potenţialilor cumpărători de materiale şi
bunuri (promovare), servicii de publicitate
şi promovare, servicii de informare şi
consultanţă comercială cu privire Ia serviciile
sus-menţionate.
37 Servicii de instalare, mentenanţă şi
reparare de aparate electrice şi electronice,
echipamente informatice, calculatoare,
tablete, periferice de calculator şi
aparate de telecomunicaţie, telefoane
mobile, ecrane (monitoare) pentru aparate
de telecomunicaţie şi telefoane mobile,
aparate pentru înregistrarea, reproducerea,
difuzarea sunetului sau imaginilor şi de
prelucrarea datelor, modeme şi routere
internet furnizare de informaţii legate
de reparaţii asistenţă tehnică servicii
de consiliere, servicii de consultanţă şi
asistenţă în legătură cu serviciile menţionate
mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii intermediere
de servicii oferite de o reţea de telefonie
mobilă şi fix servicii de telecomunicaţii şi prin
satelit servicii de Internet transmiterea prin
sisteme de telecomunicaţii a informaţiilor
transmisie wireless furnizarea, închirierea
de telefoane mobile, aparatură de
telecomunicaţii, pentru înlocuirea temporară
în caz de defecte, pierdere sau furt.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03664
(151) 31/05/2017
(732) SC IQBOX.RO SRL, Bd.

Alexandru Ioan Cuza nr. 32A,
et. 4, birourile 5-7, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

IQFIX.ro
(591) Culori revendicate:alb, bleu, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
26.04.06; 27.05.02; 14.07.09

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

35 Servicii de import, comercializare cu
amănuntul prin intermediul unui lanţ
de magazine, comerţ electronic (on-
line sau internet) a produselor diverse,
telefoane mobile, accesorii telefoane,
echipamente de prelucrare a datelor
şi de telecomunicaţii, aparate pentru
înregistrarea, reproducerea, difuzarea
sunetului sau imaginilor, calculatoare,
tablete şi accesorii ale acestora, jucării,
furnizarea de informaţii şi consultanţă cu
privire la furnizarea şi promovarea bunurilor
şi selectarea şi prezentarea acestora,
furnizarea de informaţii şi consultanţă
potenţialilor cumpărători de materiale şi
bunuri (promovare), servicii de publicitate
şi promovare, servicii de informare şi
consultanţă comercială cu privire Ia serviciile
sus-menţionate.
37 Servicii de instalare, mentenanţă şi
reparare de aparate electrice şi electronice,

echipamente informatice, calculatoare,
tablete, periferice de calculator şi
aparate de telecomunicaţie, telefoane
mobile, ecrane (monitoare) pentru aparate
de telecomunicaţie şi telefoane mobile,
aparate pentru înregistrarea, reproducerea,
difuzarea sunetului sau imaginilor şi de
prelucrarea datelor, modeme şi routere
internet furnizare de informaţii legate
de reparaţii asistenţă tehnică servicii
de consiliere, servicii de consultanţă şi
asistenţă în legătură cu serviciile menţionate
mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii intermediere
de servicii oferite de o reţea de telefonie
mobilă şi fix servicii de telecomunicaţii şi prin
satelit servicii de Internet transmiterea prin
sisteme de telecomunicaţii a informaţiilor
transmisie wireless furnizarea, închirierea
de telefoane mobile, aparatură de
telecomunicaţii, pentru înlocuirea temporară
în caz de defecte, pierdere sau furt.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03665
(151) 31/05/2017
(732) SC IQBOX.RO SRL, Bd.

Alexandru Ioan Cuza nr. 32A,
et. 4, birourile 5-7, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

IQFIX.ro
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(531) Clasificare Viena: 26.04.06;
27.05.02; 14.07.09

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

35 Servicii de import, comercializare cu
amănuntul prin intermediul unui lanţ
de magazine, comerţ electronic (on-
line sau internet) a produselor diverse,
telefoane mobile, accesorii telefoane,
echipamente de prelucrare a datelor
şi de telecomunicaţii, aparate pentru
înregistrarea, reproducerea, difuzarea
sunetului sau imaginilor, calculatoare,
tablete şi accesorii ale acestora, jucării,
furnizarea de informaţii şi consultanţă cu
privire la furnizarea şi promovarea bunurilor
şi selectarea şi prezentarea acestora,
furnizarea de informaţii şi consultanţă
potenţialilor cumpărători de materiale şi
bunuri (promovare), servicii de publicitate
şi promovare, servicii de informare şi
consultanţă comercială cu privire Ia serviciile
sus-menţionate.
37 Servicii de instalare, mentenanţă şi
reparare de aparate electrice şi electronice,
echipamente informatice, calculatoare,
tablete, periferice de calculator şi
aparate de telecomunicaţie, telefoane
mobile, ecrane (monitoare) pentru aparate
de telecomunicaţie şi telefoane mobile,
aparate pentru înregistrarea, reproducerea,
difuzarea sunetului sau imaginilor şi de
prelucrarea datelor, modeme şi routere
internet furnizare de informaţii legate
de reparaţii asistenţă tehnică servicii
de consiliere, servicii de consultanţă şi
asistenţă în legătură cu serviciile menţionate
mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii intermediere
de servicii oferite de o reţea de telefonie
mobilă şi fix servicii de telecomunicaţii şi prin
satelit servicii de Internet transmiterea prin
sisteme de telecomunicaţii a informaţiilor
transmisie wireless furnizarea, închirierea
de telefoane mobile, aparatură de

telecomunicaţii, pentru înlocuirea temporară
în caz de defecte, pierdere sau furt.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03666
(151) 31/05/2017
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L, Bd.
Mareşal Averescu nr. 15 B-C, et. 2,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

ENERGIX
(591) Culori revendicate:portocaliu, roz,

alb, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.02; 04.05.05; 04.05.21

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

4 Energie electrică, energie termică,
încălzire cu abur, gaz.
35 Promovare de produse şi servicii,
publicitate şi activităţi de promovare,
asistenţă în managementul afacerilor cu
energie electrică, cărbune, gaze şi energie
termică, de comercializare în energie
electrică, gaze naturale, cărbune şi provizii,
importul şi exportul de energie electrică,
cărbune, gaze şi energie termică.
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39 Servicii de transport şi depozitare
produse, distribuţie, transferul şi distribuţia
de energie electrică, gaze naturale, cărbune
şi energie termică, transportul şi depozitarea
deşeurilor radioactive.
40 Prelucrarea materialelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03667
(151) 31/05/2017
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L, Bd.
Mareşal Averescu nr. 15 B/C, et. 2,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

CALORIX
(591) Culori revendicate:albastru,

portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 04.02.20; 04.05.05

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

4 Energie electrică, energie termică,
încălzire cu abur, gaz.
35 Promovare de produse şi servicii,
publicitate şi activităţi de promovare,
asistenţă în managementul afacerilor cu

energie electrică, cărbune, gaze şi energie
termică, de comercializare în energie
electrică, gaze naturale, cărbune şi provizii,
importul şi exportul de energie electrică,
cărbune, gaze şi energie termică.
39 Servicii de transport şi depozitare
produse, distribuţie, transferul şi distribuţia
de energie electrică, gaze naturale, cărbune
şi energie termică, transportul şi depozitarea
deşeurilor radioactive.
40 Prelucrarea materialelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03668
(151) 31/05/2017
(732) MINUS 22 PREMIUM FOOD

SRL, Calea Feldioarei nr. 31A,
jud. Braşov, 500471 BRAŞOV
ROMANIA

(540)
VIVELIS

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate
şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03669
(151) 31/05/2017
(732) CRISTIAN COSMIN , Str. Cristea

Mateescu nr. 7, bl. T15, sc. A, ET.
10, apt. 52, sector 2, BUCURESTI
ROMANIA

(540)

PRO ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.21; 24.07.23

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

9 Suporturi magnetice on-line cuprinzând
afişe, clipuri electorale, material publicitar
pentru campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri eloectorale (tipizate),
material publicitar pentru campaniile
electorale (tipizat).
35 Publicitate electorală prin mass-media.
41 Organizare de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea
şi susţinerea candidaţilor în campania
electorală.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03670
(151) 31/05/2017
(732) UNDELUCRAM SRL, Str. Arh.

Grigore Cerchez nr. 6, demisol,
cam. 26, sector 1, BUCURESTI
ROMANIA

(540)

UNDELUCRAM
(591) Culori revendicate:albastru-

Pantone 275C, Pantone 7455C,
turcoaz-Pantone 7710C, gri-
Pantone 427C

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

9 Software (programe) de prelucrare a
datelor, programe computerizate pentru
prelucrarea datelor, aplicații software,
software adaptabil, software industrial,
software multimedia, software mobil,
software de compilare, software de
calculator, întreținere de software, software
de calculator (programe), pachete de
software integrat, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru motoare de
căutare, software de calculator pentru
publicitate, software pentru comunități de
utilizatori, software pentru comunicarea
de date, software pentru analiza datelor
de afaceri, software de calculator pentru
căutarea de date, software de calculatoare
destinat estimării resurselor necesare,
software de dezvoltare a unui site web.
35 Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare,
îndeplinirea funcțiilor unui departament
de resurse umane pentru terți,
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consultanță în management, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru managementul marketingului,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță în
materie de management, consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv
prin internet, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, în domeniul
administrării de personal, marketing
promoțional, publicitate și marketing,
consultanță în marketing, informații de
marketing, campanii de marketing, servicii
de marketing, asistență în marketing,
marketing pe Internet, consultanță privind
marketingul, consultanță profesională în
marketing, efectuarea de studii de
marketing, servicii de publicitate și
marketing, planificare de strategii de
marketing, proiectare de studii de marketing,
elaborare de studii de marketing, întocmire
de planuri de marketing, marketing de
baza de date, servicii de consiliere privind
marketingul, evaluări statistice ale datelor de
marketing, servicii de publicitate, marketing
și promovare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de
personal din domeniul marketingului, servicii
de planificare pentru studii de marketing,
cercetarea de piață și studii de marketing,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe Internet,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și
publicitare consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane organizare și
coordonare de evenimente promoționale de

marketing pentru terți servicii de prelucrare
de date servicii de prelucrare automată
de date servicii de prelucrare de date
informatice servicii de prelucrare electronică
a datelor servicii de introducere de date
și prelucrare de date servicii online de
prelucrare de date furnizare de informații
cu privire la prelucrarea de date studii de
piață servicii de studii de piață efectuare de
studii de piață analiza datelor studiilor de
piață furnizare de informații despre studii de
piață pregătire de rapoarte și studii de piață
colectarea de informații privind studiile de
piață analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață studii de sondaje de opinie cu privire
la piață realizare de studii de piață care
implică sondaje de opinie servicii de plasare
de forță de muncă temporară.
38 Furnizarea accesului la portaluri pe
internet furnizarea accesului utilizatorilor la
portaluri pe internet furnizarea accesului la
continutul paginilor de internet și portaluri
furnizarea accesului la portaluri de internet
pentru terți furnizarea accesului la platforme
sau portaluri pe internet furnizarea accesului
la o piață (portal) electronică în rețele de
calculatoare furnizare de acces la conținut,
site-uri și portaluri de internet.
41 Servicii de consultanță pentru pregătire
profesională în domeniul managementului
instruire în tehnicile de prelucrare de date
pregătire în domeniul tehnicilor de prelucrare
a datelor instruire de personal instruire cu
privire la dezvoltarea personală furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la gestiunea timpului personal instruirea
personalului cu privire la abilități legate
de sisteme de birou instruire în operarea
sistemelor software.
42 Proiectare de portaluri web găzduire de
portaluri web programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet dezvoltare
de software pentru logistică, pentru
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managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business dezvoltare
de sisteme pentru prelucrarea de date
scriere de programe pentru prelucrarea
de date testare de sisteme de prelucrare
electronică a datelor servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor
programare de software pentru studii de
piață dezvoltare de software întreținere
de software actualizarea software-ului
proiectare de software software ca serviciu
(SaaS) design și dezvoltare de software
scriere de software de calculator proiectare
de sisteme software grafice proiectare de
software pentru terți dezvoltare software,
programare și implementare dezvoltare
de software-uri multimedia interactive
actualizare de software pentru prelucrarea
datelor închiriere de software pentru
prelucrarea datelor programare de software
pentru publicitate online programare de
software pentru platforme de internet.
45 Acordare de licenţe pentru software
(servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03671
(151) 31/05/2017
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property GmbH & Co. KG, Metro-
Strasse 1, 40235 DUSSELDORF
GERMANIA

(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)

La Doi Paşi
(591) Culori revendicate:verde,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 10.03.11;
27.05.08; 27.05.15; 29.01.13

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, papetarie,
materiale de ambalare din plastic, în special
huse, sacoşe şi folii, pungi din hârtie sau
plastic pentru păstrarea alimentelor, saci de
gunoi din hârtie sau plastic.
35 Servicii de comerţ cu amănuntul,
inclusiv pe reţeaua internet şi/sau prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, de:
produse chimice, produse de curăţare,
produse de lustruire şi frecare, produse
de spălare, vopsele, produse farmaceutice,
cosmetice, aparate de ras şi accesorii,
produse de parfumerie, articole de menaj,
obiecte utile pentru menaj, carburanţi,
produse de iluminat şi carburanţi de motor,
uleiuri si grăsimi industriale, lubrifianţi,
lumânări, produse pentru sănătate, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
31/05/2017-05/06/2017

farmaceutice, de igienă personală şi
articole de toaletă, maşini, scule şi
obiecte din metale comune, articole de
construcţie, articole pentru bricolaj şi
pentru grădinărit, articole pentru hobby-uri
şi articole pentru lucru manual, articole
electrice şi electronice, suporturi de stocare
a înregistrărilor audio şi medii de date,
aparate de iluminat, de încălzit, de gătit,
de congelat, de uscat şi de ventilat,
aparate pentru curăţare cu aburi şi călcare
cu aburi, instalaţii sanitare şi accesorii,
ustensile electrice şi neelectrice pentru
menaj sau bucătarie, articole din sticlă,
ceramică, porţelan, produse din metal şi
plastic pentru menaj si bucătarie, borcane
pentru menaj şi bucătarie, cuţite, furculiţe
şi linguri, seturi de vase de bucătărie, şi
articole şi materiale decorative respectiv
ornamente, ornamente de sezon, festive,
de petrecere şi tematice pentru obiecte,
geam pentru ferestre, geamuri, pentru
încăperi, construcţii şi spaţii, ghirlande,
drapele şi filme, vehicule şi accesorii
pentru vehicule, biciclete şi accesorii
biciclete, vehicule cu motor pe două roţi
şi accesorii, focuri de artificii, ceasuri şi
ceasuri de mână şi bijuterii, instrumente
şi aparate de gimnastică, instrumente
muzicale, produse de imprimerie, articole de
papetărie, articole de birou, genţi şi articole
de şelărie, mobilier, accesorii, corturi de
camping, corturi articole de îmbrăcăminte,
articole de încălţăminte şi produse textile,
articole care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitaţii de piele,
geamantane genţi, rucsacuri, umbrele şi
umbrele de soare, jucării, aparate de
sport, echipamente şi accesorii pentru
sport, alimente, fructe, legume şi băuturi,
produse agricole, produse horticole şi
produse silvice, hrană pentru animale şi
accesorii pentru animale, plante, articole
pentru fumători, produse din tutun şi alte
stimulente naturale, respectiv alcool, cafea,
ceai, ciocolată, zahăr şi mirodenii şi produse

de menaj, preluare, prelucrare si procesare
de comenzi (lucrări de birou), servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
mărfuri şi servicii pentru alte intreprinderi),
preluare de comenzi, servicii de livrare
mărfuri şi prelucrare de facturi, facturare
(lucrări de birou), organizarea de programe
bonus şi de fidelitate sub formă de programe
de atragere a clienţilor pentru scopuri
de marketing (promovare), publicitate,
achiziţia şi loializarea de clienţi prin
mesaje publicitare (trimiterea de mesaje),
organizarea şi realizarea de expoziţii si
târguri comerciale şi publicitare, închiriere
de material publicitar şi timp publicitar
în mediile de comunicaţie, închiriere
de aparate şi maşini de birou servicii
de închiriere de distribuitoare închirierea
de standuri comerciale consultanta în
afaceri planificarea şi supravegherea
dezvoltării organizaţionale a societăţilor
gestiunea afacerilor comerciale consultanţă
profesională pentru afaceri, în special pentru
concepte de franciză.
36 Servicii financiare, în special
intermediere de credite şi acordare de
credite pentru comerţul cu ridicata şi
cu amănuntul, leasing şi intermediere
de leasing închiriere, intermediere şi
concesionare de bunuri imobiliare.
39 Transport ambalare şi depozitare
de pachete şi/sau produse ridicare,
transportare şi livrare de pachete şi/sau
produse transport cu vehicule de colete şi/
sau produse servicii de logistică (logistică de
transport) în special întocmire de comenzi,
logistică de depozitare si contract, logistică
de achiziţii, logistică de distribuţie şi logistică
de returnare (managementul bunurilor si
stocurilor).
41 Educaţie şi instruire pentru afaceri de
desfacere cu amănuntul şi pentru optimizare
de afaceri publicare si editare de produse de
imprimerie şi de medii electronice.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03672
(151) 31/05/2017
(732) Sorin-Doru Radulescu, Str.

Avram Iancu nr. 59, ap. 2, jud.
Brasov, BRASOV ROMANIA
Cosmin-Claudiu Patrunjel,
Str. Closca nr. 58, jud. Brasov,
BRASOV ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1,
et.3, ap.7, sector 4, BUCUREŞTI
null

(540)

KRONPELLET
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

24.09.02; 24.09.07

(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 pentru vânzare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03673
(151) 31/05/2017
(732) Bogdan-Gabriel Marcu, Str.

Romană nr. 1, bl. 48, sc. 2, ap. 14,
jud. Hunedoara, Vulcan ROMANIA

(540)
Jurnalul unui Adam

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

16 Cărţi.
35 Servicii de editare şi de marketing
furnizate prin bloguri.
38 Comunicare prin bloguri online furnizarea
accesului la blog-uri.
41 Divertisment divertisment on-line
divertisment pe internet servicii de
divertisment.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03674
(151) 31/05/2017
(732) RAPID CREDIT SRL, Str.

Narciselor nr. 3, bl. A2, sc. B,
et. 6, ap. 72, jud. Constanta,
CO0NSTANTA ROMANIA

(740) SC IRARDI CONSULTING
SRL, Str. Trestiana nr. 3, bl. 8B,
sc. B, et. 9, ap. 80, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

RAPID CREDIT
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
24.15.13; 26.11.08

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

36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03675
(151) 31/05/2017
(732) MAX BET SRL , Str. Bărăţiei

nr. 31, sector 3, BUCURESTI
ROMANIA
SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL, Str. Bărăţiei
nr. 31, camera 3, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MAXBET CAMPIONI
ÎN FAPTE BUNE

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

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
01.01.05; 26.01.13; 27.01.16;
21.03.11; 27.05.12

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

35 Servicii de publicitate prestate exclusiv în
legătură cu serviciile de jocuri şi concursuri,
jocuri online, casino şi loterie, pariuri, jocuri
de noroc, pariuri şi jocuri electronice, inclusiv
în mediul online, publicitate on-line într-o
reţea computerizată.
36 Servicii de strângere de fonduri în scop
caritabil.
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicaţie
pentru telefoane mobile comunicaţii prin
reţele de fibră optică, informaţii în materie de
transmisie live de la faţa locului transmitere
de mesaje şi de imagini asistate de
calculator.
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41 Activităţi sportive, recreative şi de
divertisment, toate aceste servicii prestate
exclusiv în legătură cu jocuri, concursuri/
competiţii sportive, jocuri de noroc, loterie
şi pariuri servicii de casino şi loterie pariuri
activităţi de jocuri şi jocuri de noroc servicii
de pariuri şi jocuri electronice, toate acestea
oferite inclusiv în mediul online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03676
(151) 31/05/2017
(732) CASA NOASTRĂ S.A., Calea

Bucureşti nr. 113, jud. Dolj
207450 , PIELEŞTI ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
, 040558 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Nu e doar o fereastră,

e cadrul vieţii tale.
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
19 Cadre nemetalice pentru construcţii,
cadre nemetalice pentru clădiri,
cadre nemetalice pentru uşi şi
ferestre, cadre nemetalice pentru sere,
căptuşeli nemetalice pentru clădiri,
căptuşeli nemetalice pentru uşi şi
ferestre, construcţii nemetalice, construcţii
nemetalice transportabile, construcţii din
sticlă, corniere nemetalice, ferestre
nemetalice, ferestre batante nemetalice,
ferestre din sticlă colorată, finisaje
nemetalice pentru clădiri, foi nemetalice
pentru uşi, geam pentru construcţii, geam
pentru ferestre şi uşi, grătare nemetalice,
grătare nemetalice cu zăbrele, jaluzele
nemetalice, lambriuri nemetalice, materiale
nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de ranforsare pentru construcţii,

obloane nemetalice, panouri nemetalice
pentru construcţii, pereţi despărţitori
nemetalic, placaje nemetalice pentru
clădiri, plăci nemetalice, plăci nemetalice
pentru construcţii, plase nemetalice contra
insectelor, pervazuri nemetalice, porţi
nemetalice, sere nemetalice transportabile,
sticlă izolatoare pentru construcţii, sticlă
pentru construcţii, sticlă în plăci
(geamuri) pentru construcţii, şabloane
pentru tâmplărie, uşi nemetalice, verande
nemetalice pentru construcţii.
35 Actualizarea materialelor publicitare
administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte
companii consiliere pentru clienţi (informaţii
comerciale) demonstraţii cu produse
distribuirea de eşantioane distribuirea
materialelor publicitare informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) intermedieri de
promoţii de vânzare marketing organizarea
de târguri sau expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă publicarea textelor publicitare
publicitate, inclusiv publicitate în aer
liber, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate prin corespondenţă
directă, publicitate prin poştă, publicitate
radio, publicitate televizată răspândirea
materialelor publicitare reclame radio
reclame televizate servicii de telemarketing.
37 Construcţii, consultaţii pentru construcţii
etanşarea clădirilor informaţii în domeniul
reparaţiilor instalarea uşilor şi ferestrelor
izolaţii pentru clădiri reparaţia încuietorilor
servicii de tâmplărie servicii de instalare uşi
şi ferestre.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03677
(151) 31/05/2017
(732) ASOCIATIA ROMANA A

JOCURILOR SI SPORTURILOR
TRADITIONALE, Str. Soveja nr.
74, bl. FT12, sc. A, et. 4, ap. 73,
jud. Constanţa, CONSTANŢA
ROMANIA

(740) IORGULESCU MARIANA, Str.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc.
B, ap. 32, Judeţul Constanţa,
CONSTANŢA ROMANIA

(540)

ARJST 2017
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, gri, maro

(531) Clasificare Viena: 02.07.16;
02.07.23; 02.07.25; 24.01.08;
24.01.13; 27.05.01; 29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03678
(151) 31/05/2017
(732) SC XTRA EXPO SRL, Str. Oastei

nr. 44, Corp C1, sector 1,, 012874
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

START2PLAY
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
24.15.21; 26.03.04; 27.07.11;
29.01.13

(511) Produse si/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 03679
(151) 31/05/2017
(732) GAVRILA VASILICA NELU, Str.

Mihai Viteazu nr. 28B, jud. Sibiu,
557260 SELIMBAR ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21, 550169 SIBIU
null

(540)

enjoy EDUCATION
(531) Clasificare Viena: 01.05.05;

27.05.08

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

9 Discuri acustice, magnetice, discuri
compacte (audio-video), dvd-uri, precum şi
alte tipuri de suporturi de înregistrare audio-
video în domeniul activităţii de învăţare,
instruire, educaţie limbi străine, respectiv
engleză, germană.
16 Planşe, afişe, broşuri, cataloage,
albume, prospecte, manuale, autocolante,
materiale de instruire în domeniul instrucţiei,
învăţării limbilor străine, respectiv engleză,
germană (tipărituri).
35 Publicitate, reclamă în domeniul activităţii
de învăţare a limbilor străine, respectiv
engleză, germană.
41 Educaţie, instruire, predare cursuri
într-un centru educaţional, şi/sau prin
corespondenţă, şi/sau online a limbilor
străine, respectiv engleză, germană servicii
de traducere, servicii de interpret lingvistic,
organizare de concursuri, colocvii, seminarii,
simpozioane în acest domeniu, cu scop
educativ şi cultural.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03680
(151) 31/05/2017
(732) REMUS CRISTIAN PINTILIE,

Str. Abrud nr. 70, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA
CHRIS DOUGLAS, Veterans
Highway 1970, Suite M 18,
pa, 19056 LEVITTOWN
STATELE_UNITE

(540)
TESLA ROMANIA

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

7 Automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise,
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare echipament pentru stingerea
incendiilor.
12 Vehicule aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03681
(151) 31/05/2017
(732) VALENTIN BROJBOIU, Str.

Ştefan cel Mare nr. 112, jud. Dolj,,
200130 CRAIOVA ROMANIA

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
Bdul Republicii, bl. 212, sc. D, et.
2, ap. 11, Judeţul Argeş, 110176
PITESTI null

(540)
SIMPLON

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03682
(151) 31/05/2017
(732) SC INTEGRIS SRL, Str. Mehedinţi

nr. 88, ap. 5, judeţul Cluj, 400 685
CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

YOU STUDIO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09

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

35 Publicitate şi promovare servicii din clasa
41, comerţ prin orice mijloace a serviciilor din
clasa 41.
41 Fotografie, instruire în fotografie
producţie audio, multimedia, video şi
fotografie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03683
(151) 31/05/2017
(732) ABDUL WAHAB SAID KHODR,

Str. Al. Papiu Ilarian nr. 6, bl.
42, sc. 5, ap. 139, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
PEARL GLASS

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

21 Sticlărie, porţelan, recipiente de menaj
sau de bucătărie: pahare, căni.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor descrise la clasa 21 (cu excepţia
transportului), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze comod, servicii
de import-export şi comerţ cu produsele
enumerate la clasa 21.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03684
(151) 31/05/2017
(732) REMUS CRISTIAN PINTILIE,

Str. Abrud nr. 70, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA
CHRIS DOUGLAS, Veterans
Highway 1970, Suite M 18,
pa, 19056 LEVITTOWN
STATELE_UNITE

(540)
TESLA ENERGY

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

7 Maşini automate pentru vânzare.
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9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise,
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare echipament pentru stingerea
incendiilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03685
(151) 31/05/2017
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, **

ELVEȚIA
(740) Ratza & ratza SRL, B-dul

A.I. Cuza nr. 52-54, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
FOSDAFEM

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume
preparate antibacteriene.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03686
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
ATLAS OCEANS

(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.
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 03687
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
ATLAS SEAS

(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.
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
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drojdie, praf de copt sare, muştar oţet, sosuri
condimente gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03688
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
ATLAS KITCHEN

(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.
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 03689
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
ATLAS MARINE

(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.
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 03690
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
ATLAS AQUA

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafeafăină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată miere, sirop de
melasădrojdie, praf de copt sare, muştar
oţet, sosuri condimente gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03691
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
7 MĂRI

(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.
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 03692
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
7 SEAS

(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.
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 03693
(151) 31/05/2017
(732) NIKOLAOS SITINAS, Şos.

Pipera Tunari nr. 178A, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA

(540)
MARE NOSTRUM

(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.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03694
(151) 31/05/2017
(732) MONICA MICLEA, Şos. Ştefan

Cel Mare nr. 34, bl. 27, sc. A,
ap. 38, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

Maisonette PLACE
DU BON TON

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.04

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi
de pat, feţe de masă, lenjerii de pat, perdele
din material textil sau plastic.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi
nasturi, capse, copci ace şi ace cu gămălie
flori artificiale decoraţiuni de păr păr fals.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte materiale/articole pentru acoperirea
pardoselilor tapet, cu excepţia celui din
material textil.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, 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 detaii, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace

electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.
40 Prelucrarea materialelor (textile).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03695
(151) 31/05/2017
(732) SC EURO NARCIS SRL, Str.

Mureşului nr. 1/A, judeţul Mureş,
NAZNA ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, Str. Koos Ferencz nr.
21, bl. 21, ap. 44, Jud. Mureş,
540382 TÂRGU MUREŞ null

(540)

MAISTOR
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, alb

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 09.07.21; 27.05.01;
27.03.02; 27.03.15; 29.01.12

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

6 Vincluri metalice de îmbinare, elemente
metalice plate de îmbinare, ancore pană
căprior, ancore din oţel pentru fixare în
beton,
papuci metalici de grindă, papuci metalici
de reazem, cămăşuieli metalice, şuruburi
metalice, cuie, dibluri metalice, coliere
metalice, bandă metalică de montaj,
lanţuri metalice, funii metalice, carabine
metalice de prindere, feronerie pentru porţi,
garduri din metal şi mobilier de grădină
metalic, metale comune şi aliajele acestora,
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materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri.
8 Scule de mână, accesorii pentru scule de
mână burghie.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou regruparea în
avantajul terţilor de produse diverse si de
produse proprii,(cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod comercializarea produselor
diverse aparţinând tertilor si de asemenea a
celor din obiectul de activitate, în principal
a vinclurilor de îmbinare, elementelor
plate de îmbinare, ancorelor pană caprior,
ancorelor din oţel pentru fixare în beton,
papucilor de grindă, papucilor de reazem,
camasuielilor, şuruburilor, cuielor, diblurilor,
colierelor, benzilor de montaj, lanţurilor,
funiilor, carabinelor de prindere, feroneriei
pentru porţi, gardurilor şi mobilierului de
grădină, burghielor altor elemente pentru
îmbinarea lemnului, sculelor de mână,
accesoriilor pentru scule de mână, a
materialului lemnos şi al materialelor de
construcţii şi echipamentelor sanitare, a
vopselurilor, a accesoriilor electrice, a
sculelor electrice, a silicoanelor şi diluanţilor,
a discurilor pentru flex şi altor materiale
abrasive, a suruburilor metrice, a
piuliţelor, a şaibelor, a fitingurilor, a
produselor de curăţenie, a accesoriilor
pentru porţi publicitate inclusiv prin pagină
web pentru produsele comercializate servicii
de import-export în legatură cu produsele
comercializate lanţuri de magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03696
(151) 31/05/2017
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot 62-64, sector 1,
Bucuresti, Romania, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
Moştenitorii României

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

16 Publicaţii, reviste, tipărituri, fotografii.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03697
(151) 31/05/2017
(732) SC CASA DE VINURI COTNARI

SA, Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu
nr. 1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi,
707120 COMUNA COTNARI
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, Str.
Romancierilor nr. 5, bl.C14,
Sc. B, ap.41, sector 6, 061791
BUCUREŞTI null

(540)

Tineri ca niciodată
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03698
(151) 31/05/2017
(732) SC FITCONTEST SRL, Bd.

Mamaia nr. 283C, et. 2, din
cadrul complexului Lake View,
județul Constanța, CONSTANȚA
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4,
et.3, ap.54, judeţul Galaţi, GALATI
ROMANIA

(540)

in
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

35 Publicitate, conducerea si admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, servicii asigurate de
mazagazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă

sau prin mijloace electronice (site-uri web
sau emisiuni de teleshoping), servicii de
import-exporţ.
41 Educaţie, instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03699
(151) 31/05/2017
(732) DOINA-MĂDĂLINA ULMEANU ,

Intrarea Tudor Ştefan nr. 48, sector
1 BUCUREŞTI , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

Caramel HAUTE PATISSERIE
(591) Culori revendicate:maro, alb, crem

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03700
(151) 31/05/2017
(732) SC CASA DE VINURI COTNARI

SA, Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu
nr. 1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi,
707120 COMUNA COTNARI
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc.
B, ap. 41, sector 6; OP 23, CP11,
061791 BUCUREŞTI null

(540)

mai tineri ca niciodată
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03701
(151) 31/05/2017
(732) Fundaţia Lufkin pentru

Antreprenoriat şi Migraţie
(''FLAME") , Bd. Unirii nr. 72, bl.
J3, sc. C, et. 8. cam. 804, sector 3,
030836 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ANTREPRENOR in ţara mea
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

verde, albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 05.01.05;
05.01.16; 05.03.13; 02.07.23;
02.07.25; 27.05.01; 29.01.15

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.
36 Asigurări afaceri financiare afaceri
monetare afaceri imobiliare.
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 03702
(151) 31/05/2017
(732) FRĂŢILĂ VALERICĂ, Bd. Unirii ,

bl. PTTR Tr. 2, et. 3, ap. 11,
BUZĂU ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY, STR.HUEDIN
NR.12, BL.D20, SC.4, ET.2, AP.53,
SECTOR 4, * BUCUREŞTI null

(540)
ZESTREA STUPULUI

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

30 Miere, propolis pentru alimentaţia
umană, lăptişor de matcă, faguri de miere,
dulciuri care conţin miere, preparate din
cereale acoperite cu miere, oţet din miere.
31 Polen de albine (neprocesat).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03703
(151) 31/05/2017
(732) JUGUAR IMP SRL , Bdul.

Voluntari nr. 80, Lot 4, C3,
Camera 1, jud. Ilfov, VOLUNTARI
ROMANIA

(540)

Victronic
(591) Culori revendicate:negru, verde

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.03.14; 27.05.01; 27.05.14;
29.01.12

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

8 Furculiţe şi linguri, aparate de ras, cuţite
(unelte manuale).
9 Aparate de cântărire, de măsurare
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor,
maşini de calculat.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
coacere, de producere a vaporilor, de
refrigerare, de uscare, de ventilare.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
20 Mobile, oglinzi, rame de tablouri.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie sticlărie sau porţelan.
28 Jocuri, jucării articole de gimnastică şi
sport decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03704
(151) 31/05/2017
(732) SC BRAVO EUROPA SRL,

Str. Muncii, Nr.55, biroul nr.1,
Jud. Călăraşi, Loc. Fundulea,
FUNDULEA ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, 021401 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
ROCCA

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

6 Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii asfalt, smoală şi bitum construcţii
nemetalice transportabile monumente (cu
excepţia celor din metal), (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03706
(151) 31/05/2017
(732) BADEA GEORGIANA-OCTAVIA,

Str. Durău nr. 79, sector 1,
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)

CAP NORD RESIDENCE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

36 Investiții imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, servicii de administrare a bunurilor

imobiliare și a proprietăților, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăți imobiliare,
Intermediere de contracte pentru arendarea
și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul.
37 Vezi text word Construcții civile
construcții servicii de construcții reparații
în construcții consultanță în domeniul
construcțiilor civile [construcții] amenajare
teritorială pentru construcții amenajare de
terenuri [construcții] servicii de construcții
civile lucrări de reparații în construcții
informații în materie de construcții construcții
și demolări de clădiri construcții și reparații
de clădiri servicii de management în
construcții servicii de construcții de clădiri
supraveghere a lucrărilor de construcții
supervizare [conducere] de lucrări de
construcții construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale lucrări de construcții de
inginerie civilă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03707
(151) 31/05/2017
(732) NEMBEER SRL, Str. Viile Sibiului

nr. 1, jud Sibiu, 550088 SIBIU
ROMANIA

(540)

NEMBEER
(531) Clasificare Viena: 02.01.01;

02.01.03; 02.01.23; 27.05.01

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

32 Bere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03708
(151) 31/05/2017
(732) COTOVITCHI

DAVID, Str. BABA-NOVAC, nr. 23,
bl. G10, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3
Oras: SECTOR 3, Stat/Judet:
Bucuresti, 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)

LOCKED up REAL
ESCAPE ROOMS

(531) Clasificare Viena: 14.05.21;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.05

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

35 Publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate în reviste, promovarea afacerii
[publicitate], servicii de publicitate și
marketing.
41 Divertisment, divertisment interactiv,
servicii de divertisment, servicii ale
agențiilor de divertisment, Furnizare de
spații pentru divertisment, rezervarea de
săli de divertisment, informații în materie
de divertisment, Organizare de competiții
pentru divertisment, Organizare de activități
de divertisment, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
jocuri online, furnizare de jocuri video online,
furnizarea de jocuri de calculator online
interactive, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, furnizare de
divertisment online sub formă de turnee de
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jocuri furnizare de divertisment online sub
formă de show-uri de jocuri servicii de
jocuri de realitate virtuală furnizate online
dintr-o rețea de calculatoare furnizare
online de informații cu privire la strategii
pentru jocuri pe calculator și jocuri video
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet informații despre divertismentul sub
formă de jocuri pe calculator, furnizate online
dintr-o bază de date electronică sau într-o
rețea globală de comunicații.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03709
(151) 31/05/2017
(732) SC SCANDIA ROMÂNĂ SA ,

Str. Morilor nr. 45, 550197 SIBIU
ROMANIA

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

(540)
BUCEGI, PUNE CU VÂRF!

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03710
(151) 31/05/2017
(732) ENEL S.p.A., Viale Regina

Margherita, 137, 00198 ROMA
ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, str. C.A. Rosetti
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
ENEL PRUDASIG

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

36 Servicii de asigurare, inclusiv
subscrierea, administrarea și vânzarea
de asigurări de viață, de sănătate, de
automobile, de proprietate și de accident,
servicii financiare, brokeraj financiar, pensii
și rente anuale, servicii de investiții, servicii
de consultanță în investiții, servicii în
legătură cu fonduri mutuale, investiții de
fonduri prin intermediul fondurilor comune
de plasament, servicii de fidelizare privind
investițiile în pensii, servicii imobiliare,
inclusiv brokeraj, leasing, management și
finanțare.
37 Servicii de ajutor, asistență, informare
și consiliere care pot fi utilizate și
furnizate de o organizație al cărei scop
principal este de a acorda ajutor, asistență
și consiliere abonaților săi toate aceste
servicii se referă, dar nu se limitează, la
instalații electrice interne, servicii de reparații
pentru boilere, servicii de reparații pentru
instalații sanitare/țevi, lucrări de lăcătușerie
toate serviciile în legătură cu instalarea,
întreținerea şi reparația instalațiilor electrice
și a instalațiilor sanitare/țevi, pentru a veni
în ajutorul consumatorilor cu ocazia oricărui
eveniment neprevăzut, incident, inclusiv
servicii de reparații, achiziționarea de piese
de schimb necesare pentru repararea
produselor avariate servicii de stabilire a
contactelor pentru terți cu reparatori și
comercianți punerea în legătură cu rețele de
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asistență la domiciliu punerea în legătură cu
reparatorii şi meseriașii care vin la domiciliu.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03711
(151) 31/05/2017
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN 1

km 392 + 600, Sat Oiejdea, Judeţul
Alba, 517293 COMUNA GÂLDA
DE JOS ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL
, Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A,
parter, ap. 1, jud. Ilfov, SNAGOV
ROMANIA

(540)

ATELIER de PATE MEDIAŞ
1895 MEDWESCH

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

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
22.03.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

(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, 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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03712
(151) 31/05/2017
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN 1

km 392 + 600, Sat Oiejdea, Judeţul
Alba, 517293 COMUNA GÂLDA
DE JOS ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL
, Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A,
parter, ap. 1, jud. Ilfov, SNAGOV
ROMANIA

(540)

ATELIER de SALAM
MEDIAŞ 1895 MEDWESCH

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

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
22.03.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03713
(151) 31/05/2017
(732) SC SENIC COM SRL, Str. Bariera

Vâlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100
CRAIOVA ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , Şos.
Nicolae Titulescu nr.94, bl.14A,
sc.4, et. 2, ap.127, sect.1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
VETUTZA

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai
acestora, orez, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, griş, pesmet,
mălai, paste făinoase, macaroane, cereale
procesate, musli, seminţe de cereale
procesate, batoane de cereale, chipsuri din
cereale, gustări pe bază de cereale, cereale
pentru micul dejun, preparate din cereale
acoperite cu zahăr şi miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale şi
fructe uscate, batoane
pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, porumb prăjit, porumb copt,

produse expandate pe bază de porumb,
produse extrudate pe bază de porumb,
pufuleţi, produse expandate şi/sau extrudate
pe bază de ovăz, produse expandate şi/
sau extrudate pe bază de orez, fulgi de
porumb, fulgi de ovăz, cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla, nuci caramelizate,
alune caramelizate, migdale caramelizate,
seminţe de susan caramelizate, arahide
caramelizate, fistic caramelizat, miez de
nucă caramelizat, caju caramelizat, nuci şi
fructe uscate (produse de cofetărie), fructe
trase în ciocolată, pastă de susan, turte
de orez, caramele (bomboane), floricele
de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, pâine,
pâine prăjită şi/sau aromatizată, produse
de brutărie, aluaturi pentru prăjituri, foi de
plăcintă, pizza, produse de patiserie şi
cofetărie, fursecuri, clătite, cornuri cu lapte,
cornuri cu diferite umpluturi, prăjiturele cu
orez, gustări pe bază de orez, covrigi,
covrigei, crutoane, grisine, turtă dulce,
napolitane, mini prăjituri, praline, cornuleţe,
pretzels (covrigei), sticks-uri, pişcoturi,
biscuiţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci,
biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prăjituri, rulade, goffre, prăjiturele, pufarine,
rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva,
tarte, trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi
pentru plăcinte, umpluturi pentru prăjituri,
clătite, tabbouleh, gustări, sandvişuri, supe,
prafuri pentru budinci, prafuri pentru
prăjituri, prafuri pentru îngheţată, amidon
alimentar, îngheţată comestibilă, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), şerbeturi,
ciocolată, paste tartinabile, popcorn, băuturi
pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe
bază de cafea, arome, altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, zahăr, acadele,
bomboane, jeleuri, dulciuri pentru decorare
pomi de Crăciun, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03714
(151) 31/05/2017
(732) ENEL S.p.A., Viale Regina

Margherita, 137, 00198 ROMA
ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, Str. C. A.
Rosetti nr. 17, et.3, biroul 314,
sector 2, BUCUREŞTI null

(540)
ENEL ASISTENTA

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

36 Servicii de asigurare, inclusiv
subscrierea, administrarea și vânzarea
de asigurări de viață, de sănătate, de
automobile, de proprietate și de accident,
servicii financiare, brokeraj financiar, pensii
și rente anuale, servicii de investiții, servicii
de consultanță în investiții, servicii în
legătură cu fonduri mutuale, investiții de
fonduri prin intermediul fondurilor comune
de plasament, servicii de fidelizare privind
investițiile în pensii, servicii imobiliare,
inclusiv brokeraj, leasing, management și
finanțare.
37 Servicii de ajutor, asistență, informare
și consiliere privind reparaţiile care pot
fi utilizate și furnizate de o organizație
al cărei scop principal este de a acorda
ajutor, asistență și consiliere abonaților săi
toate aceste servicii se referă, dar nu
se limitează, la instalații electrice interne,
servicii de reparații pentru boilere, servicii de
reparații pentru instalații sanitare/țevi, lucrări
de lăcătușerie toate serviciile în legătură
cu instalarea, întreținerea și reparația
instalațiilor electrice și a instalațiilor sanitare/
țevi, pentru a veni în ajutorul consumatorilor

cu ocazia oricărui eveniment neprevăzut,
incident, inclusiv servicii de reparații,
achiziționarea de piese de schimb necesare
pentru repararea produselor avariate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03715
(151) 01/06/2017
(732) SOIMENI PARC SA, Str. Calea

Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 400230
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

COLINA FARMS
(591) Culori revendicate:gri, galben

pal,ocru pal, verde

(531) Clasificare Viena: 05.03.04;
06.19.11; 01.03.02; 29.01.14;
27.05.01

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

29 Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată comestibilă zahăr,
miere, sirop de melasă drojdie, praf de
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copt sare muștar oțet, sosuri (condimente)
mirodenii gheață.
31 Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate
animale vii fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete plante și flori
naturale hrană și băuturi pentru animale
malt cereale și semințe crude și neprocesate
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare.
32 Bere ape minerale și carbogazoase și
alte băuturi nealcoolice băuturi din fructe și
sucuri de fructe siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administrație comercială lucrări
de birou.
39 Transport ambalarea și depozitarea
mărfurilor organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03716
(151) 01/06/2017
(732) SMARTPAY TERMINALS, Str.

Menţiunii nr. 140, parter, camera 1,
sector 2, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SmartPay time is money...
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.03.15; 17.01.02; 29.01.13

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

9 Mecanisme pentru aparate cu preplată,
software de calculator (programe), case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare.
36 Asigurări afaceri financiare afaceri
monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03717
(151) 01/06/2017
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

Bdul. 1 Decembrie 1918 nr.
66, Judeţul Suceava, 720284
SUCEAVA ROMANIA

(540)

Magnificus PLAZA
(591) Culori revendicate:negru, crem,

mandarina

(531) Clasificare Viena: 01.03.02;
01.03.18; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.12

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

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

(210) M 2017 03718
(151) 01/06/2017
(732) SC COTNARI SA, Judeţul Iaşi,

707120 COTNARI ROMANIA
(740) SC AGENŢIA DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ ŞI AFACERI -
APIA SRL, Str. Romancierilor nr.5,
bl. C 14, sc. B, ap. 41, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
ANOTIMPURILE COTNARI

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03719
(151) 01/06/2017
(732) SC COTNARI SA, Judeţul Iaşi,

707120 COTNARI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA-APIA SRL, Str.
Romancierilor nr. 5, bl.C14,
Sc. B, ap.41, sector 6, 061791
BUCUREŞTI null

(540)

COTNARI –
SELECŢIE DE VINURI

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.04; 07.01.01; 25.01.15;
25.01.19; 29.01.13

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03720
(151) 02/06/2017
(732) HORIA SALCĂ , Str. Dr.

Marinescu nr. 7, Judeţul Braşov ,
BRAŞOV ROMANIA
ADRIAN HAIDEŢ, Str. Lămâiţei nr.
141, bl. 6, ap.16, Judeţul Braşov ,
500371 BRAŞOV ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , Str. 9 Mai nr.
4, sc. D, ap. 3, Judeţul Braşov,
BRAŞOV ROMANIA

(540)
INSTITUTUL LEAN

MANAGEMENT
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35 Asistență în management comercial și
industrial, servicii de consiliere și asistență
în managementul afacerilor, managementul
afacerilor și
consultanță de organizare comercială.
41 Educație: predare în învățământ
organizarea și susținerea de conferințe,
congrese, seminarii, colocvii (instruire)
divertisment activități sportive și culturale.
42 Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente
servicii de analiză și cercetare industrială
proiectare și dezvoltare hardware și
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03721
(151) 03/06/2017
(732) CARTIS EMILIAN DAN, Str. Haţeg

nr. 28, bl. K2, sc. 2, ap. 27, judeţul
Cluj, 400697 CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

(540)
Romanian Design Council

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

35 Consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță în
afaceri, consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, consultanță în organizarea
firmelor, consultanță în organizarea
întreprinderilor, consultanță privind relațiile
cu publicul, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de
consultanță în marketing, servicii de
consultanță privind marketingul, consultanță
în afaceri pentru firme, consultanță privind
recrutarea de personal, consultanță privind
planificarea în afaceri, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță privind
organizarea afacerii, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
managementul comercial, consultanță
pentru managementul marketingului,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor.
41 Consultanță editorială educație instruire
divertisment activitați sportive și culturale
consultanță profesională referitoare la
educație formare în domeniul designului
cursuri de pregătire în domeniul designului
servicii de formare în domeniul designului
consultanță în materie de formare.
42 Consultanță în arhitectură, servicii de
consultanță tehnică, consultanță în domeniul
tehnic, consultanță profesională privind
arhitectura, consultanță privind designul
ambalajelor, proiectare și consultanță în
inginerie, consultanță pentru dezvoltarea
de produse, consultanță profesională
referitoare la ergonomie, consultanță
tehnică privind programarea calculatoarelor,
consultanță în domeniul tehnologiei
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informației, consultanță în materie de
design, design vizual, design industrial,
design grafic, design pentru indicatoare,
design de modele, design de ambalaje,
design de bijuterii, design de mobilier,
design pentru restaurante, design de
produs, design de broșuri, design artistic
comercial, design de jucării, design de
sculpturi, design artistic industrial, servicii
de ilustrare (design), servicii de design
vestimentar, design pentru unități sportive,
proiectare (design) de cluburi, servicii de
design arhitectural, design interior pentru
magazine, servicii de design mobilier,
servicii de design textil proiectare (design)
de birouri proiectare (design) de bucătării
proiectare (design) de magazine design
de centre comerciale servicii de design
comercial servicii de design industrial artă
grafică și design proiectare (design) de
clădiri proiectare (design) de restaurante
design grafic și industrial evaluări tehnice
privind designul cercetare în domeniul
designului planificare în domeniul designului
design și dezvoltare de produs servicii de
design de brand servicii de design de
produs servicii pentru proiectare (design)
de puburi consultanță în materie de design
web evaluare a designului de produs servicii
de design interior și exterior servicii de
design interior pentru magazine servicii
de design privind interioarele magazinelor
întocmire de rapoarte referitoare la design
servicii pentru proiectare (design) de
birouri analiza și evaluarea design-ului
produselor întocmire de rapoarte despre
design industrial consultanță profesională
în materie de design industrial servicii
tehnologice și design privind acest domeniu
creare de design de produse de consum
servicii științifice și design privind acest
domeniu servicii de consultanță în materie
de design industrial servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural servicii
de design privind publicarea de documente
design, creare, găzduire și întreținere de

site-uri web pentru terți creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației) consultanță tehnologică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03722
(151) 05/06/2017
(732) FLORIN CERCHEZ , Str. Mihai

Viteazu nr. 5, bl. 7, ap. 4, Judeţul
Dolj, 200418 CRAIOVA ROMANIA

(540)
Airsoft Craiova

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


