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Cereri Mărci publicate în 07/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05207 31/08/2017 Emilian Pohrib ImportAutomobile.ro

2 M 2017 05263 18/08/2017 BEM INNA SRL TRIGOR sanitary wares

3 M 2017 05325 17/08/2017 VLAD NICULESCU ANTHONY FROST ENGLISH
BOOKSHOP

4 M 2017 05342 23/08/2017 SIMON NICHOLAS PARKER ALBION INTERNATIONAL

5 M 2017 05616 31/08/2017 SC TRUST PARTENER SRL MAIA OUTDOOR trăieşte-ţi
pasiunea

6 M 2017 05617 31/08/2017 GELU BODRUG
COSTEL ANDREI

IeDeRA

7 M 2017 05618 31/08/2017 GOGU ŞTEFAN BOGDĂNEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

MAISON Floreal

8 M 2017 05619 31/08/2017 SC BIOFARM SA Ascultă ritmul inimii tale! Fă-
o fericită cu Extravalerianic
Biofarm® Cardio

9 M 2017 05620 31/08/2017 SC AGRICOLA MEDICINALE
2002 SRL

SIMBBIO de la natură la tine
acasa

10 M 2017 05621 31/08/2017 IOAN VISALOM QPO

11 M 2017 05622 31/08/2017 GERMAN PRIVATE STAFFEL
S.R.L.

GERMAN PRIVATE STAFFEL
G.P.S. SECURITY

12 M 2017 05623 31/08/2017 PENITA VESELA SRL RADIUS

13 M 2017 05624 31/08/2017 SC NICOLA&NICOLA DRIVING
SRL

SCOALA DE SOFERI NICOLA

14 M 2017 05625 31/08/2017 EUROSERVICE TECHNOLOGY
LILIANA STOICA

Dacă ţi se pune pata, alege
curăţătoria AQUA!

15 M 2017 05626 31/08/2017 GAMBLING MALTA LIMITED LIGA 1 BETANO

16 M 2017 05627 31/08/2017 EUROSERVICE TECHNOLOGY
LILIANA STOICA

Pentru un curăţat impecabil!

17 M 2017 05628 31/08/2017 PENITA VESELA SRL RADIUS

18 M 2017 05629 31/08/2017 SC AGROINDUSTRIAL CERES
SRL

THRUBILO

19 M 2017 05630 31/08/2017 TGU WEB SRL-D KOSON

20 M 2017 05631 31/08/2017 Starr International Company, Inc. STARR

21 M 2017 05633 31/08/2017 HOSPITALITY BRANDS g city cafe

22 M 2017 05634 31/08/2017 HOSPITALITY BRANDS g city grill
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 05635 31/08/2017 TROTTER GRILL SRL HANU' BERARILOR

INTERBELIC

24 M 2017 05636 31/08/2017 HOSPITALITY BRANDS OUT 4 FOOD

25 M 2017 05637 31/08/2017 HOSPITALITY BRANDS Trattoria Buongiorno

26 M 2017 05638 31/08/2017 ROBERTOROSSI IMPORT
EXPORT SRL

roberto rossi

27 M 2017 05639 31/08/2017 ROBERTOROSSI IMPORT
EXPORT SRL

War Zone
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(210) M 2017 05207
(151) 31/08/2017
(732) Emilian Pohrib, STR. IONEL

FERNIC, NR. 13, BL. C9, ET.
7, AP. 90, JUDEȚUL GALAȚI ,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15,
BL. E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL
GALAŢI, GALATI, GL, ROMANIA

(540)

ImportAutomobile.ro
(531) Clasificare Viena: 18.01.23;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, părți și piese
de schimb ale acestora, import automobile.
35. Publicitate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
Regruparea la un loc în beneficiul terților a
produselor diverse ( exceptand transportul),
pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace
electronice ( site-uri web sau emisiuni de
teleshopping) , servicii de import-export.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05263
(151)     18/08/2017
(732) BEM INNA SRL, STR.

STUDENTILOR NR. 12, AP.
92, CHIŞINĂU, MD-2045,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) Cabinet Individual Claudiu
Feraru, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI

(540)

TRIGOR sanitary wares
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.05

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05325
(151)     17/08/2017
(732) VLAD NICULESCU, BD. GHICA

TEI NR. 89, BL. T33, AP. 21,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ANTHONY FROST
ENGLISH BOOKSHOP

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485), verde (Pantone 5743C), alb

(531) Clasificare Viena: 05.05.01;
05.05.20; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05342
(151)     23/08/2017
(732) SIMON NICHOLAS PARKER,

STR. PUŞKIN ALEXANDRU
NR. 2, ET. 2, AP. 3, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALBION INTERNATIONAL
(591) Culori revendicate:verde, maro

(531) Clasificare Viena: 05.01.05;
05.01.16; 27.05.01; 29.01.12

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

35. Publicitate, administraţie comercială.
36. Afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05616
(151) 31/08/2017
(732) SC TRUST PARTENER SRL, SAT

POPEŞTI, JUD. NEAMŢ, COM.
FARCAŞA, ROMANIA

(540)

MAIA OUTDOOR
trăieşte-ţi pasiunea
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(591) Culori revendicate:PORTOCALIU,
VERDE, ALBASTRU

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 27.01.03;
01.03.02; 06.01.04; 26.11.07;
26.11.08

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05617
(151) 31/08/2017
(732) GELU BODRUG, STR. CAISULUI

NR. 9, JUDEŢUL ILFOV, CHITILA,
ROMANIA
COSTEL ANDREI, STR.
GAROFIŢEI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, CHITILA, ROMANIA

(540)

IeDeRA
(591) Culori revendicate:alb, galben,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.09;
27.05.01; 29.01.13; 26.04.18;
26.04.01

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

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05618
(151) 31/08/2017
(732) GOGU ŞTEFAN BOGDĂNEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. MACULUI NR. 112,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

(540)

MAISON Floreal
(531) Clasificare Viena: 27.05.12;

27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Crearea şi întreţinerea de pagini web.
44. Servicii oferite de florării, aranjamentul
florilor pentru evenimente, respectiv nunţi,
botez, petreceri private.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05619
(151) 31/08/2017
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR.99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)
Ascultă ritmul inimii tale! Fă-
o fericită cu Extravalerianic

Biofarm® Cardio
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
5. Supliment nutritiv care acţionează în
atenuarea manifestărilor de panică, precum
şi în situaţii de suprasolicitare psihică,
fizică, emoţii puternice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05620
(151) 31/08/2017
(732) SC AGRICOLA MEDICINALE

2002 SRL, JUDEŢUL BRAŞOV,
SÂMBĂTA DE SUS, ROMANIA

(540)

SIMBBIO de la
natură la tine acasa

(591) Culori revendicate:VERDE,
GALBEN, PORTOCALIU

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.12; 27.05.17; 05.03.11;
05.05.04; 01.03.16; 06.01.04

(511) Produse si/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.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate 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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05621
(151) 31/08/2017
(732) IOAN VISALOM, ALEEA

LĂCRĂMIOARELOR NR. 7, BL.
8, SC. B, AP. 18, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

(540)

QPO
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(591) Culori revendicate:ALBASTRU

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.03; 29.01.04

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05622
(151) 31/08/2017
(732) GERMAN PRIVATE STAFFEL

S.R.L., STR. LUCĂTEŞTI NR. 58,
PARTER, CAMERA 7. BIROUL
NR. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GERMAN PRIVATE
STAFFEL G.P.S. SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.11;
27.05.17; 24.17.02; 26.04.18;
25.01.19

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05623
(151) 31/08/2017
(732) PENITA VESELA SRL, STR.

GIOVANNI BOCCACCIO NR.
15-17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. SF. CONSTANTIN
NR. 24, ET. 1, AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RADIUS

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05624
(151) 31/08/2017
(732) SC NICOLA&NICOLA DRIVING

SRL, B-DUL REVOLUŢIEI NR.
71, AP. 2, JUD. ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
SCOALA DE SOFERI NICOLA

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05625
(151) 31/08/2017
(732) EUROSERVICE TECHNOLOGY

, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI
NR. 2, BL. A11, SC. 1, ET. 4, AP.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030427, ROMANIA
LILIANA STOICA, STR.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
2, BL. A11, SC. 1, ET. 4, AP. 18,
BUCUREŞTI, 030427, ROMANIA

(540)

Dacă ţi se pune pata,
alege curăţătoria AQUA!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 24.17.01; 24.17.04

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

37. Curățarea textilelor, curățarea
materialelor, curățarea hainelor, curățarea
pantofilor, curățarea articolelor de
încălțăminte, întreținerea, curățarea și
repararea blănurilor, întreținerea, curățarea
și repararea pielii, curățarea și îngrijirea
țesăturilor, materialelor textile, a pielii, a
blănii și a produselor din
aceste materiale, spălarea rufelor, spălarea
țesăturilor, curățare chimică, călcarea
rufelor, călcarea țesăturilor.
40. Tratamentul materialelor textile, a
pieilor și a blănurilor, finisarea materialelor
textile, tratarea materialelor textile pentru
a le conferi proprietăți antistatice, vopsirea
țesăturilor, croitorie, aplicarea de finisaj
textil.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05626
(151) 31/08/2017
(732) GAMBLING MALTA LIMITED,

FLAT. B8, THE ATRIUM, WEST
STREET, MSIDA, MSD 1713,
MALTA

(540)

LIGA 1 BETANO
(591) Culori revendicate:rosu. negru, alb,

albastru, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.12; 27.05.01; 21.03.01;
03.01.08; 03.01.24; 03.01.16

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05627
(151) 31/08/2017
(732) EUROSERVICE TECHNOLOGY

, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI
NR. 2, BL. A11, SC. 1, ET. 4, AP.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030427, ROMANIA
LILIANA STOICA, STR.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
2, BL. A11, SC. 1, ET. 4, AP. 18,
BUCUREŞTI, 030427, ROMANIA

(540)

Pentru un curăţat impecabil!
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09; 24.17.01; 24.17.04

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

1. Substanțe chimice folosite la procesele
de finisare în industria materialelor textile,
compoziții și substanțe chimice și organice
pentru tratamentul pielii și textilelor, agenți
de protecție a țesăturilor, agenți de protecție
a țesăturilor folosiți în curățătorii chimice,
preparate chimice pentru protejarea
țesăturilor, preparate chimice pentru
respingerea petelor, preparate chimice
pentru prelucrarea pielii.
3. Preparate pentru spălare, preparate și
produse pentru îngrijirea blănii, preparate
pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, şampon de covoare, soluții
de curățare pentru îndepărtarea petelor,
soluții pentru scoaterea petelor (agenți de
curățare), detergenți.
5. Preparate pentru combaterea moliilor.
37. Curățarea textilelor, curățarea
materialelor, curățarea pantofilor,
întreținerea, curățarea și repararea
blănurilor, întreținerea, curățarea și
repararea pielii, spălarea rufelor, spălarea
țesăturilor, curățare chimică, călcarea

rufelor, călcarea țesăturilor, croitorie
[reparații], curățarea hainelor, curățarea
articolelor de încălțăminte, curățarea și
îngrijirea țesăturilor, materialelor textile, a
pielii, a blănii și a produselor din aceste
materiale.
40. Colorare, vopsirea și colorarea
încălțămintei, tratamentul materialelor
textile, a pieilor și a blănurilor, finisarea
materialelor textile, tratarea materialelor
textile pentru a le conferi proprietăți
antistatice, vopsirea țesăturilor, croitorie,
aplicarea de finisaj textil.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05628
(151) 31/08/2017
(732) PENITA VESELA SRL, STR.

GIOVANNI BOCCACCIO NR.
15-17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. SF. CONSTANTIN
NR. 24, ET. 1, AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RADIUS
(591) Culori revendicate:ROSU

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.12; 27.05.17; 17.01.02;
17.01.07

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2017

(cu excepția mobilei), adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru desen și pentru artiști,
pensule, material didactic și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05629
(151) 31/08/2017
(732) SC AGROINDUSTRIAL CERES

SRL, COMUNA BIVOLARI,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)
THRUBILO

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05630
(151) 31/08/2017
(732) TGU WEB SRL-D, STR.

ENACHITA VĂCĂRESCU NR. 55,
AP. 1, CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040157, ROMANIA

(540)

KOSON

(531) Clasificare Viena: 27.05.08;
27.05.17; 03.01.16; 03.01.24;
03.01.08

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografi, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05631
(151) 31/08/2017
(732) Starr International Company,

Inc., STR. BAARERSTRASSE
NR. 101, COD POŞTAL CH 6300,
ZUG, ELVEȚIA

(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL
A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
STARR

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de
subscriere de asigurări ale proprietăților,
servicii de subscriere de asigurări contra
accidentelor, servicii de subscriere a
asigurărilor suplimentare, servicii de
agenții de asigurare a proprietăților,
servicii de subscriere de asigurări în
domeniul aviației și spațial, servicii
de subscriere a asigurărilor de viață,
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servicii de subscriere a asigurărilor
în domeniul sănătății și accidentelor,
servicii de subscriere a asigurărilor în
domeniul serviciilor alimentare, servicii
de subscriere a asigurărilor în domeniul
restaurantelor, servicii de subscriere a
asigurărilor în domeniul gestionării crizelor,
servicii de subscriere a asigurărilor în
domeniul energiei, servicii de subscriere
a asigurărilor de mediu, servicii de
subscriere a asigurărilor de răspundere
managerială, servicii de subscriere
a asigurărilor în construcții, servicii
de subscriere a asigurărilor maritime,
servicii de subscriere a asigurărilor
privind compensațiile muncitorilor, servicii
de subscriere a asigurărilor privind
răspunderea profesională, servicii de
agenții de asigurare de sănătate și
împotriva accidentelor, servicii de agenții
de asigurare în domeniul aviației și spațial,
servicii de agenții de asigurare a gestionării
crizelor, servicii de agenții de asigurare
în domeniul energiei, servicii de agenții
de asigurare a răspunderii manageriale,
servicii de agenții de asigurare în
domeniul construcțiilor, servicii de agenții
de asigurare maritimă, servicii de agenții
de asigurare a compensațiilor muncitorilor,
servicii de agenții de asigurare privind
răspunderea profesională, servicii de
agenții de asigurare a proprietăților, servicii
de investiții și anume, servicii de gestionare
a activelor, servicii consultative în domeniul
investițiilor, servicii de subscriere a garanției
și responsabilității contractuale, servicii de
gestionare a activelor, servicii de investiții
în fonduri speculative, servicii de planificare
financiară, servicii de planificare a averii,
servicii de gestionare a activelor financiare,
servicii de protejare a activelor financiare,
servicii de administrare fiduciară de natură
financiară și planificare imobiliară, servicii
de tranzacționare cu titluri de valoare,
opțiuni, mărfuri, datorii ale firmelor, capital
propriu, titluri de valoare guvernamentale

sau municipale si cu contracte la termen și
contracte pentru viitor, servicii consultative
și de planificare financiară și de brokeraj
de investiții financiare, servicii de subscriere
și distribuire a titlurilor de valoare,
servicii de consultanță și de gestiune a
investițiilor, servicii de cercetare financiară,
servicii de brokeraj cu acțiuni, servicii
de administrare a fondurilor, servicii de
investiții bancare, rambursarea cheltuielilor
datorate convalescenței, rambursarea
cheltuielilor datorate zborurilor întârziate
sau anulate, servicii de plată în avans sub
forma plăților în avans pentru garantarea
de cauțiuni, servicii de administrare a
asigurărilor, și anume, asistență oferită
terților cu privire la colectarea primelor
de asigurări sau a plăților pentru cererile
de despăgubire pentru bunurile aflate în
posesie sub formă de bagaje, bilete de
călătorie, vize de călătorie, pașapoarte
și documente de călătorie, reținute
sau pierdute, servicii de subscriere de
asigurări sub forma de asigurare de
călătorie ce acoperă întârzierile călătoriilor,
anulările călătoriilor, pierderea bagajelor,
înlocuirea bagajelor, asigurarea de călătorii,
asistență medicală de urgență, evacuare
medicală, transferul dosarelor medicale,
gestionarea călătoriilor, asistență cu privire
la documentele de călătorie, servicii
financiare pentru călători, și anume,
furnizarea fondurilor financiare de urgență
pentru cheltuieli neprevăzute apărute pe
durata călătoriei.
39. Servicii de asistență în domeniul
călătoriilor, și anume, asigurarea
transportului pasagerilor pentru asistență
medicală și asistență în domeniul
stomatologic, servicii de organizare a
transportului medical de urgență și
de repatriere a rămășițelor omenești,
transportul pasagerilor, și anume,
organizarea și asistență pentru transportul
persoanelor, servicii de informații despre
călătorii, obținerea de vize de călătorie,
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pașapoarte și documente de călătorie
pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, servicii de rezervare de bilete
de călătorie și circuite, și anume, asigurarea
serviciilor de înlocuire a biletelor pentru
călătorie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05633
(151) 31/08/2017
(732) HOSPITALITY BRANDS, BD-

UL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

g city cafe
(591) Culori revendicate:alb, negru,

maro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.21; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18; 24.17.02;
26.01.04

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

35. Publicitate şi marketing, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site, servicii de comenzi online, servicii de

comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Educaţie, divertisment şi sport,
activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, servicii de divertisment de tipul
organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), baruri,
snack-baruri, catering, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05634
(151) 31/08/2017
(732) HOSPITALITY BRANDS, BD-

UL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

g city grill
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.21; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18; 24.17.02;
26.01.04
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi marketing, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site, servicii de comenzi online, servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Educaţie, divertisment şi sport,
activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, servicii de divertisment de tipul
organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), baruri,
snack-baruri, catering, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05635
(151) 31/08/2017
(732) TROTTER GRILL SRL, BD-UL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
51, ET. 2, CAMERA 5, BIROU
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

HANU' BERARILOR
INTERBELIC

(591) Culori revendicate:verde inchis,
verde deschis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.11;
25.01.19; 24.17.01; 19.07.25;
27.05.08

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

35. Publicitate şi marketing, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site, servicii de comenzi online, servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Educaţie, divertisment şi sport,
activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, servicii de divertisment de tipul
organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), baruri,
snack-baruri, catering, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05636
(151) 31/08/2017
(732) HOSPITALITY BRANDS, BD-

UL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

OUT 4 FOOD
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.24;
25.01.19; 26.04.04; 26.04.18

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

35. Publicitate şi marketing, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site, servicii de comenzi online, servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Educaţie, divertisment şi sport,
activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, servicii de divertisment de tipul
organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), baruri,
snack-baruri, catering, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05637
(151) 31/08/2017
(732) HOSPITALITY BRANDS, BD-

UL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Trattoria Buongiorno
(591) Culori revendicate:visiniu, rosu

(531) Clasificare Viena: 29.01.11;
29.01.01; 27.05.09; 27.05.12

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

35. Publicitate şi marketing, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site, servicii de comenzi online, servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Educaţie, divertisment şi sport,
activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, servicii de divertisment de tipul
organizare de evenimente sociale de
divertisment.
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43. Restaurante (servirea mesei), baruri,
snack-baruri, catering, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05638
(151) 31/08/2017
(732) ROBERTOROSSI IMPORT

EXPORT SRL, STR. TRIFOIULUI
NR. 14, BL. C2, ET. 2, AP. 11,
COD POŞTAL 400478, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

roberto rossi
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.03; 27.05.08; 05.05.03;
05.05.20

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

1. Îngrășăminte chimice pentru pământ,
agenți nutritivi pentru flori, conservanți
pentru flori tăiate, produse pentru
conservarea florilor, substanțe pentru
conservarea florilor culese, produse
chimice pentru păstrarea prospețimii
florilor tăiate, fertilizator pentru plante,
conservanți pentru plante, substraturi
pentru plante, îngrășăminte pentru plante,
sol pentru plante, substanțe pentru
creșterea plantelor, preparate pentru
fortificarea plantelor, preparate pentru
întărirea plantelor, îngrășăminte pentru
plante de interior, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, substanțe
pentru reglarea creșterii plantelor, sol
artificial pentru cultivarea plantelor,

substanțe pentru stimularea creșterii
plantelor, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, agenți naturali
și sintetici pentru creșterea plantelor,
agenți umectanți folosiți ca adjuvanți
pentru preparatele pentru protejarea
plantelor, produse chimice pentru protecția
plantelor altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele, îngrășăminte
pentru grădină.
21. Recipiente pentru flori, coșuri de flori,
boluri pentru flori, ghivece de flori, suporturi
pentru flori, vaze pentru flori, ghivece din
sticlă pentru flori, suporturi pentru ghivece
de flori, ghivece de flori din porțelan,
ghivece de flori pentru ritualuri, boluri pentru
flori din metale prețioase, capace din plastic
pentru ghivece de flori, glastre pentru
plante, recipiente pentru reamenajarea
plantelor, terarii de apartament pentru
plante, terarii de interior pentru plante, vase
de porțelan pentru plante.
26. Flori artificiale, buchete din flori
artificiale, coroane din flori artificiale,
aranjamente de flori artificiale, flori artificiale
de hârtie, flori artificiale din materiale textile,
plante artificiale, plante artificiale pentru
exterior.
31. Flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, flori
proaspete comestibile, bulbi de flori,
coroane de flori funerare, buchete din flori
uscate, buchete din flori naturale, ghirlande
din flori naturale, aranjamente din flori
proaspete, aranjamente din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, ghirlande de
flori naturale, buchete de flori uscate,
coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, plante,
plante naturale, plante proaspete, bulbi
(plante), plante agățătoare, plante uscate,
plante naturale de apartament, plante
cu frunze, butași de plante, plante în
ghiveci, plante uscate pentru decorare,
plante proaspete în ghiveci, plante vii
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pentru acvarii, bulbi de plante (horticultură),
tuberculi pentru propagarea plantelor,
decorațiuni florale [naturale], decorațiuni
florale [proaspete].
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
organizare de expoziții de flori și plante în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de
comerț electronic, și anume furnizarea de
informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, servicii de comenzi online
computerizate, realizare de târguri și
expoziții cu scop publicitar şi comercial
virtuale sau online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe Internet.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
livrarea de flori, transport de plante,
colectare, transport și livrare de produse.
42. Decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni
interioare.
44. Aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii
sau a straturilor de flori, furnizare de
informații privind identificarea plantelor și
a florilor în scopuri horticole, horticultură,
grădinărit și amenajare peisagistică, servicii
de întreținere de grădini, proiectare
[design] de grădini, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, plantarea unei grădini cu
copaci, servicii de amenajare a grădinilor,
amenajare peisagistică de grădini pentru
terți, servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini, cultivare de plante,

îngrijirea plantelor de ghiveci, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de plante [servicii de horticultură],
plantare de specii de floră, grădinărit
peisagistic, consultanță în grădinărit,
servicii de grădinărit, design de grădină și
peisagistic, furnizare de informații despre
grădinărit.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05639
(151) 31/08/2017
(732) ROBERTOROSSI IMPORT

EXPORT SRL, STR. TRIFOIULUI
NR. 14, BL. C2, ET. 2, AP. 11,
COD POŞTAL 400478, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

War Zone
(531) Clasificare Viena: 29.01.13;

27.05.03; 27.05.17; 24.01.07;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte de sport, articole
de încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit
capul [cu excepția căștilor].



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2017

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
articole de gimnastică și sport, arme pentru
paintball [articole sportive], muniție pentru
jocuri de paintball, arme pentru paintball
acționate pneumatic, mingi de paintball cu
vopsea utilizate ca proiectile în jocurile
de război, echipamente pentru terenuri de
joacă, echipamente pentru sport, jocuri
sportive, jocuri.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, furnizare de
spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații în aer liber pentru jocuri
de paintball, închirierea echipamentelor
de jocuri, servicii pentru furnizarea
echipamentelor pentru exerciții fizice,
închirierea de echipament pentru sport [cu
excepția vehiculelor], organizare de jocuri
și competiții, servicii pentru organizarea de
jocuri, servicii de jocuri de război, servicii
de cluburi de jocuri, servicii educaționale
și de instruire cu privire la jocuri,
organizarea turneelor sportive, organizare
de turnee de recreere, turnee sub formă
de servicii de divertisment, organizare de
evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, închirierea terenurilor de sport,
furnizare de spații de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii,
formarea echipelor (educație), închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


