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Cereri Mărci publicate în 07/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06824 31/10/2017 TEHNOCHIM ROKELIN FURNITURE

2 M 2017 06829 31/10/2017 TEHNOCHIM WIDO

3 M 2017 06830 31/10/2017 TEHNOCHIM SENDA MACHINERY

4 M 2017 06993 31/10/2017 IRINA AURORA RADU iDECORATE

5 M 2017 06994 31/10/2017 SC CH. PIETROSARATII SRL DOMENIILE FRANCO-ROMANE

6 M 2017 06995 31/10/2017 FUNDATIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS

ANTREPRENORIA

7 M 2017 06996 31/10/2017 ABSSA INOVATIV SRL EZBAG WWW.EZBAG.EU

8 M 2017 06997 31/10/2017 MERCURIAL SRL OXIGEN MALL DREAM LIVING
& BEYOND

9 M 2017 06998 31/10/2017 ABSSA INOVATIV SRL EZBAG WWW.EZBAG.EU

10 M 2017 06999 31/10/2017 MERCURIAL S.R.L. OXYGEN RESIDENCE DREAM
LIVING & BEYOND

11 M 2017 07000 31/10/2017 S.C. AUTO CLASS S.R.L. AUTO CLASS anvelope &
servicii

12 M 2017 07001 31/10/2017 EXTIN DESIGN SRL EVOLIO

13 M 2017 07002 31/10/2017 Eugen Dumitrescu Klavier ART

14 M 2017 07003 31/10/2017 S.C. M&R S.R.L. rodinioară Din țarina Moldovei

15 M 2017 07004 31/10/2017 SC Atmor Electrocasnice SRL ATMOR Hot Water On Demand

16 M 2017 07005 31/10/2017 IFN-BETA MANAGEMENT SRL MIDAS amanet & schimb valutar

17 M 2017 07006 31/10/2017 PAUL MACOVEI OmuCuMask

18 M 2017 07007 31/10/2017 OCTOPUS INC SRL P Phuture

19 M 2017 07008 31/10/2017 OCTOPUS INC SRL RAHEL

20 M 2017 07009 31/10/2017 FLORIN PETRU DUMA Nepotu'

21 M 2017 07010 31/10/2017 S.C. DIVISION GAS
SOLUTIONS S.R.L.

H

22 M 2017 07011 31/10/2017 S.C. DIVISION GAS
SOLUTIONS S.R.L.

Homplex

23 M 2017 07012 31/10/2017 DAN PANCIU FABRICA profile decorative
Fabricăm personalitatea casei
tale!

24 M 2017 07013 31/10/2017 SC 4C COMPANY SRL 4C Company
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 07014 31/10/2017 GIMROM HOLDING SA PALLADY TOWERS by Anchor

Grup

26 M 2017 07015 31/10/2017 COSMO PHARM S.R.L. TERENTE - PASTILA DE
PUTUT

27 M 2017 07016 31/10/2017 GIMROM HOLDING SA PALLADY TOWERS
RESIDENCE by Anchor Grup

28 M 2017 07017 31/10/2017 P.F.A.RĂDULESCU GH. VIOREL ECO HUMUS VIAŢĂ

29 M 2017 07018 31/10/2017 S.C. ANSOR PROD S.R.L. ANSOR PACKAGING
MACHINERY

30 M 2017 07019 31/10/2017 GINA MANEA ROYALFLEX

31 M 2017 07020 31/10/2017 SC PHOENICIA EXPRESS SRL Hotel Lido

32 M 2017 07021 31/10/2017 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY DiMOX

33 M 2017 07022 31/10/2017 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY MiDOX

34 M 2017 07023 31/10/2017 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY FiMOX

35 M 2017 07024 31/10/2017 COROIAN TEODOR PENSIUNE ŞI PIVNIŢĂ LA TEO
SIGHIŞOARA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/10/2017

(210) M 2017 06824
(151) 31/10/2017
(732) TEHNOCHIM, STR. DECEBAL

2-2, PARTER, JUD. VÂLCEA,
DRĂGĂŞANI, 245700, ROMANIA

(540)
ROKELIN FURNITURE

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din
lemn, plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef,
spuma de mare, înlocuitori ai acestor
materiale sau din materiale plastice.

_________

(210) M 2017 06829
(151) 31/10/2017
(732) TEHNOCHIM, STR. DECEBAL

2-2, PARTER, JUD. VÂLCEA,
DRĂGĂŞANI, 245700, ROMANIA

(540)
WIDO

(511) Produse și/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),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă.

_________

(210) M 2017 06830
(151) 31/10/2017
(732) TEHNOCHIM, STR. DECEBAL

2-2, PARTER, JUD. VÂLCEA,
DRĂGĂŞANI, 245700, ROMANIA

(540)
SENDA MACHINERY

(511) Produse și/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),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă.

_________

(210) M 2017 06993
(151) 31/10/2017
(732) IRINA AURORA RADU, STR.

DEVA NR. 13, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

iDECORATE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.09

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercectare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

_________
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(210) M 2017 06994
(151) 31/10/2017
(732) SC CH. PIETROSARATII SRL,

STR. AV. FUICA VASILE NR.
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)
DOMENIILE

FRANCO-ROMANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

_________

(210) M 2017 06995
(151) 31/10/2017
(732) FUNDATIA ROMANIAN

BUSINESS LEADERS, STR.
CHITILA PĂDURE NR. 2 BIS,
JUD. ILFOV, MOGOŞOAIA,
ROMANIA

(540)
ANTREPRENORIA

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

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

_________

(210) M 2017 06996
(151) 31/10/2017
(732) ABSSA INOVATIV SRL, STR.

GHEORGHE ŞINCAI NR. 21B,
SPAŢIUL 1, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EZBAG WWW.EZBAG.EU
(591) Culori revendicate:roz (Pantone

Rhodamine Red C, 2037C), roşu
(Pantone 211C), mov (Pantone
2070C, 526C)

(531) Clasificare Viena: 10.03.10;
10.03.11; 10.03.13; 26.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.14

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

16. Ambalaj din hârtie sau carton, pungi
de ambalaj din hârtie sau carton, pungi
din carton pentru cadouri, cărţi, mâncare,
sticle, jucării, îmbrăcăminte şi încălţăminte,
cosmetice, bijuterii.
18. Sacoşe pentru cumpărături cu două
roţi, genţi cu rotile, saci cu rotile.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
ambalajelor din hârtie sau carton, a
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pungilor de ambalaj din hârtie sau
carton, a sacoşelor pentru cumpărături
cu două roţi, a genţilor cu rotile, a
sacilor cu rotile, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
servicii de comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, magazine online, publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), publicitate online pe o reţea
de computere, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale, publicitare
şi de promovare, publicitate în aer
liber, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu
produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor, servicii de comandă online.
39. Împachetarea, ambalarea, depozitarea
şi transportul produselor din hârtie sau
carton, a ambalajelor, a sacoşelor pentru
cumpărături cu roţi, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor.
40. Imprimare de modele decorative pe
ambalajele din carton sau hârtie.

_________

(210) M 2017 06997
(151) 31/10/2017
(732) MERCURIAL SRL, PARC

CENTRAL "SIMION BARNUŢIU",
AP. 1, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400027, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OXIGEN MALL DREAM
LIVING & BEYOND

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone 431C), gri (Pantone
645C), verde (Pantone 556C)

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
26.02.05; 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

3. Săpunuri nemedicinale , parfumerie,
şampoane nemedicinale, odorizante,
uleiuri esenţiale aromate, cosmetice, loţiuni
pentru păr, deodorante pentru oameni
şi animale, creme cosmetice, farduri,
produse de protecţie solară, paste de
dinţi, produse de curăţare, balsam pentru
rufe, beţişoare parfumate, lichide pentru
curăţarea parbrizului.
9. Aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi pentru înregistrare
magnetică, discuri acustice, discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale
de înregistrare, software de calculator,
fişiere cu muzică descărcabile, dispozitive
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de redare pentru discuri compacte, discuri
compacte cu lectură laser (CD-ROM-uri),
compact discuri (audio-video), programe
de calculator înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil),
echipamente de procesare a datelor, rame
foto digitale, panouri de afişaj electronic,
cartele magnetice de identificare, cartele
cu cip (carduri cu circuite integrate), filme
cinematografice expuse, ochelari 3D, căşti
audio, aparate şi ecrane de proiecţie,
cititoare (aparatură pentru procesarea
datelor), echipamente audio portabile, staţii
de radio portative, bancomate (ATM),
cititoare de coduri de bare, sonerii de
alarmă electrice, dispozitive de editare
pentru filme cinematografice, publicaţii
electronice descărcabile, detectoare de
monede false, extinctoare.
14. Brelocuri, amulete, monede, bijuterii,
portchei decorative.
16. Broşuri, fluturaşi publicitari, bilete
(tichete), felicitări, calendare, fotografii,
plicuri (papetărie), carduri (tipărite),
carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoţionale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, carduri (tipărite) de abonament,
semne de carte, carneţele de notiţe, afişe,
cutii din carton sau hârtie, instrumente
de scris, reviste (publicaţii periodice),
ziare, invitaţii (papetărie), plase din hârtie,
cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
poster, tipărituri.
18. Piele şi imitaţii din piele, geamantane,
valize, poşete, genti de mână, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, eşarfe pentru
transportul copiilor mici (port-bebe), port-
bebe, saci de plajă, portofele, ghiozdane,
serviete, plase pentru cumpărături,
îmbrăcăminte pentru animale, rucsacuri,
genţi de cumpărături pe roţi.
25. Tricouri, pulovere, hanorace, uniforme,
veste, şepci (articole pentru acoperirea
capului), pălării, pălării din hârtie
(îmbrăcăminte), halate de baie, papuci

de baie, eşarfe, batice, şaluri, obiecte
promoţionale (îmbrăcăminte).
28. Jocuri, jucării, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jocuri de masă,
confeti, baloane, jucării de plus, zăpadă
artificială pentru pomul de Crăciun, globuri
de sticlă cu zăpadă în interior, baloane de
săpun (jucării), mingi, clopoţei pentru pomul
de Crăciun, puzzle.
30. Ciocolată, bomboane, biscuiţi, dulciuri,
turtă dulce, băuturi pe bază de cafea,
ciocolată, cacao, băuturi pe bază de
ceai, dulciuri pentru decorarea pomilor de
Crăciun.
34. Articole pentru fumători, chibrituri,
brichete, scrumiere.
35. Servicii de analiză a datelor
comerciale, sistematizarea şi înregistrarea
datelor în baze de date informatice,
gestionare de fişiere informatice,
supraveghere şi asistenţă comercială,
şi anume urmărirea utilizatorilor şi a
publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunostinţe, directive
de marketing şi pentru analizarea,
înţelegerea şi previziunile legate de
comportament şi tendintele pietei, furnizare
de informaţii în domeniul cumpărăturilor,
previziuni economice şi vânzări, sondaje
şi anchete de opinie, servicii de audit,
de creare şi dezvoltare de strategii de
comunicări instituţionale, de publicitate şi
comerciale, comparare de preturi, gestiona
administrativa de centre comerciale şi
de galerii comerciale, organizare de
expoziţii, de saloane, de târguri şi de
orice manifestări în scopuri comerciale
sau publicitare, precum şi concursuri
în scopuri promoţionale, organizarea de
acţiuni promoţionale în vederea fidelizării
clientelei, marketing în domeniul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanţă
în organizarea şi managementul
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
recrutare de personal, servicii de
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intermediere comercială (administrare),
publicitate, distribuire de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare
prin intermediul tuturor mijloacelor de
comunicare, difuzare de mesaje publicitare
pe toate suporturile, publicare de
texte şi/ sau de imagini publicitare,
intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii, în special în cadrul
centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare
penru vânzarea cu amănuntul, lanţ de
magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme
legate de personal, vânzare la licitatii,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, publicitate radiofonică şi
televizată, marketing, cercetarea pieţei,
organizare de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, decorarea vitrinelor, căutare
de sponsorizare, difuzare de anunţuri
publicitare, promovarea vânzărilor pentru
terţi, distribuire de eşantioane, distribuire
de materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), prezentare de
produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata,
prin poştă, prin poştă pe bază de catalog,
comerţ on-line şi pe şi comerţ cu amănuntul,
inclusiv prin internet, consultanţă şi
informare pentru consumatori cu privire
la servicii pentru clienţi, management
de produse şi preţuri pe pagini de
internet la cumpărături on line, conducerea
afacerilor pentru programe de fidelizare
a clientilor, premiere sau stimulare a
vânzărilor, publicitate, inclusiv promovarea
vânzării pentru produse şi servicii pentru
terţi prin transmisie de material publicitar şi
distribuţie de mesaje publicitare în reţele de
calculatoare, consultanţă în programe de
gestiune a afacerilor comerciale în legătură

cu strategie, marketing, producţie, personal
şi comerţ cu amănuntul, regruparea pentru
alte persoane (cu excepţia transportului)
de produse care ţin de domeniul
frumuseţii, îngrijirii şi igienei persoanelor şi
animalelor, al parfumeriei şi cosmeticelor,
al îmbrăcămintei şi accesoriilor de modă,
al textilelor, al articolelor de mercerie,
marochinăriei (şi anume geamantane şi
valize, tocuri din piele, genţi de voiaj,
mape pentru documente, poşete, genţi,
ghiozdane şi serviete pentru şcolari,
rucsacuri, genţi cu rotile, portofele,
portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor
de optică, decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor
de masă, lenjeriei de casă, papetariei
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
aceste produse prin orice mijloc, şi anume
din magazine cu vânzare cu amănuntul,
dintr-un centru comercial sau din marile
magazine, dintr-un catalog general de
mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe un
site de internet, de la televizor sau prin orice
alt mijloc electronic de telecomunicaţie,
regruparea pentru alte persoane (cu
excepţia transportului) a serviciilor
precum amenajării şi echipării interioare
şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, divertismentului şi
timpului liber, sportului şi jocurilor,
călătoriilor, fotografiei, cinematografiei,
presei şi editării, muzicii, audiovizualului,
telecomunicaţiilor, telefoniei şi informaticii,
promovare de proiecte imobiliare.
36. Închiriere de spaţii comerciale,
management financiar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, afaceri financiare,
colectarea chiriilor, consultaţii în domeniul
financiar, colectare de fonduri de
binefacere, gestionarea financiară tuturor
tipurilor de spaţii, gestionare şi închiriere
de proprietăţi imobiliare, evaluare de bunuri
imobiliare, concepere şi gestionare de
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programe imobiliare, închiriere de birouri
(agenţii imobiliare), de localuri de uz
comercial şi de centre pentru congrese,
expoziţii şi localuri anexe.
39. Închiriere de spaţii pentru depozitare,
transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, livrare de mărfuri, logistic
\transport, distribuirea de ziare, servicii de
păstrare a bagajelor, servicii de rezervare
de taxi, ambalarea şi livrarea la domiciliu de
alimente deja preparate.
41. Informaţii şi consiliere în materie de
divertisment şi de punere la dispoziţie
de facilităţi de recreere şi în special
informaţii şi consiliere în materie de
divertisment acordate vizitatorilor sau
clienţilor centrelor comerciale şi galeriilor
comerciale, furnizare de spaţii de joacă
pentru copii, furnizare de instalaţii de
săli de jocuri, grădini şi parcuri de
distraţie, servicii de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere, servicii de animatori,
prezentarea de spectacole live, proiectii
de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare şi producţie de
spectacole (servicii de impresari), punere
la dispoziţie de locuri de divertisment în
cadrul unui centru comercial, închirierea
terenurilor de sport, producţie şi montaj
de programe radiofonice şi de televiziune,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea facilităţilor sportive,
organizare de seminarii, conferinte,
petreceri, spectacole, gale, festivaluri,
cursuri.
43. Punere la dispoziţie de locuri de
întâlnire sau de odihnă (cazare temporară)
în cadrul unui centru comercial, servicii de
alimentaţie publică, servicii de oferire de
mâncare şi băuturi, fast-food, catering şi
pentru acasă (takeaway service), comandă
la pachet, servicii de restaurant, terasă,
grădină de vară, cafenea, cofetărie, bar,

snack-bar, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare
la cele mentionate anterior, închirierea
aparatelor de gătit.

_________

(210) M 2017 06998
(151) 31/10/2017
(732) ABSSA INOVATIV SRL, STR.

GHEORGHE ŞINCAI NR. 21B,
SPAŢIUL 1, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EZBAG WWW.EZBAG.EU
(531) Clasificare Viena: 10.03.10;

10.03.11; 10.03.13; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04

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

16. Ambalaj din hârtie sau carton, pungi
de ambalaj din hârtie sau carton, pungi din
carton pentru cadouri, cărţi, mâncare, sticle,
jucării, îmbrăcăminte şi
încălţăminte, cosmetice, bijuterii.
18. Sacoşe pentru cumpărături cu două
roţi, genţi cu rotile, saci cu rotile.
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35. Regruparea în avantajul terţilor a
ambalajelor din hârtie sau carton, a
pungilor de ambalaj din hârtie sau
carton, a sacoşelor pentru cumpărături
cu două roţi, a genţilor cu rotile, a
sacilor cu rotile, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
servicii de comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, magazine online, publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), publicitate online pe o reţea
de computere, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor, servicii de comandă online.
39. Împachetarea, ambalarea, depozitarea
şi transportul produselor din hârtie sau
carton, a ambalajelor, a sacoşelor pentru
cumpărături cu roţi, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor.
40. Imprimare de modele decorative pe
ambalajele din carton sau hârtie.

_________

(210) M 2017 06999
(151) 31/10/2017
(732) MERCURIAL S.R.L., PARC

CENTRAL "SIMION BARNUTIU",
AP. 1, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400027, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OXYGEN RESIDENCE
DREAM LIVING & BEYOND

(591) Culori revendicate:gri (Pantone
431 C), albastru (Pantone 645 C),
verde (Pantone 556 C)

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
26.02.05; 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

35. Conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
realizare de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, managementul afacerilor,
administrarea magazinelor, organizare,
coordonare și planificare de evenimente
în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, informaţii și consiliere
comercială pentru clienţi (consiliere clienţi),
publicitate în aer
liber, recrutarea personalului, funcţii
administrative, publicitate în cinematografe.
36. Afaceri imobiliare, investiţii
imobiliare, servicii imobiliare, agenţii
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imobiliare, gestionarea investiţiilor
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
managementul proprietăţilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară în
interesul beneficiarilor în vederea vânzării,
cumpărării sau închirierii de imobile,
management imobiliar, evaluări imobiliare,
colectarea chiriilor, închiriere de spaţiu în
centre comerciale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpăraturi, administrare de clădiri
cu apartamente, servicii ale agenţiilor
imobiliare de spaţii comerciale, servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea spaţiilor comerciale, consultanţă
privind bunuri imobiliare, servicii de
achiziţii imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, intermediere pentru închirierea
de proprietăţi imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacţiile
cu proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidenţiale, servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături.
37. Construcţii, construcţie de clădiri
de apartamente, servicii de renovare a
apartamentelor, supervizarea contrucției de
clădiri, construirea și amenajarea de centre
comerciale, construcţie de birouri, izolaţii
pentru clădiri, consultaţii pentru construcţii,
supervizarea construcţiei de clădiri,
demolarea clădirilor, zidărie, hidroizolație,
informaţii legate de construcţii, amenajare
de terenurj (construcţii), izolaţie pentru
clădiri, reparaţii și întreţinere de clădiri,
servicii de curăţenie și de curăţătorie.
41. Furnizare de spații pentru parcuri
private (divertiment), servicii oferite de
parcuri naturale în scopuri de recreere,
organizarea și planificarea spectacolelor,
prezentare de spectacole de teatru,
divertisment sub formă de producţii de
teatru, însoțite de servirea cinei, rezervare

de tocuri pentru spectacole şi rezervare
de bilete de teatru, sala de fitness,
activităţi sportive, sport şi fitness, furnizarea
facilităţilor sportive, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), servicii
de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice (fitness), săli de squas, cinematografe
(săli de cinema).
43. Închirierea de locuinţe temporare,
rezervări de locuinţe temporare, rezervări
pentru restaurante și mese, rezervări pentru
spectacole de divertisment, servicii de bar,
furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de informaţii cu privire la
rezervarea de Iocuri de cazare, furnizare de
informaţii pe internet despre cazare, servicii
de ospitalitate (cazare), cazare în regim
hotelier.

_________

(210) M 2017 07000
(151) 31/10/2017
(732) S.C. AUTO CLASS S.R.L.,

STR. AEROPORTULUI NR.
207, JUDEȚUL DOLJ, COMUNA
CARCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AUTO CLASS
anvelope & servicii

(591) Culori revendicate:galben, albastru
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12; 26.11.01

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

35. Prezentarea și regruparea în avantajul
terţilor a autoturismelor și autovehiculelor
uşoare (sub 3,5 tone), a accesoriilor auto
și a pieselor de schimb pentru autovehicule
pentru a permite clienţilor să le vadă și
să le aciziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.
37. Furnizarea de informaţii privind
întreținerea vehiculelor, închiriere de
echipament pentru întreținerea vehiculelor,
inspecţia vehiculelor înainte de întreținere,
inspecţia vehiculelor înainte de reparații,
instalare de accesorii pentru automobile,
instalare de dispozitive de securitate
pentru vehicule, instalare de organe de
vehicule, intermediere de reparaţii de
vehicule, întreținerea de piese și accesorii
pentru autovehicule terestre comerciale,
montare piese de schimb pentru vehicule,
reglajul motoarelor, reglarea alinierii roţilor
(reparații), servicii de service pentru
repararea auto vehiculelor, reparaţii de
vehicule avariate în urma accidentelor,
servicii de service pentru întreținerea
vehiculelor, reparații pentru autovehicule,
revizii generale de vehicule, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor.

_________

(210) M 2017 07001
(151) 31/10/2017
(732) EXTIN DESIGN SRL, STR.

LAHOVARI NR. 87C8/2, COMUNA
BALOTEȘTI, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DUMBRĂVENI, ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API
SRL , STR. PORTULUI NR. 23,
PARCUL DE SOFT, CAM. 307,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, 800025,
GL, ROMANIA

(540)

EVOLIO
(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 01.03.17;
27.05.01; 29.01.12

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
și silviculturii, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrășăminte pentru pământ, compoziții
extinctoare, preparate pentru călirea
și sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi
(materiale de lipit) destinați/te industriei.
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.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

_________

(210) M 2017 07002
(151) 31/10/2017
(732) Eugen Dumitrescu, STR.

ALMASU MARE NR. 11, BL. B2,
SC. B, ET. 1, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Klavier ART
(531) Clasificare Viena: 22.01.10;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

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

_________

(210) M 2017 07003
(151) 31/10/2017
(732) S.C. M&R S.R.L., CALEA

CHIȘINĂULUI NR. 37, IAȘI,
ROMANIA

(540)

rodinioară Din țarina Moldovei
(591) Culori revendicate:galben

(Pantone 115 U, 1225 C), roșu
(Pantone 199 U), albastru
(Pantone 293 U), negru (Pantone
Black U)

(531) Clasificare Viena: 01.03.17;
01.03.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi.
30. Sosuri (condimente), mirodenii.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
cereale și semințe crude și neprocesate.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

_________
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(210) M 2017 07004
(151) 31/10/2017
(732) SC Atmor Electrocasnice SRL,

STR. GRIGORE GAFENCU 9, SC.
A, AP. 51, ETAJ 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATMOR Hot Water On Demand
(591) Culori revendicate:gri, roșu

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 26.01.06; 27.05.01;
27.03.15; 29.01.12

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

35. Servicii de import, servicii de vânzare
privind instante electrice pentru apă caldă.

_________

(210) M 2017 07005
(151) 31/10/2017
(732) IFN-BETA MANAGEMENT SRL,

STR. THEODOR SPERANTIA
NR. 100, BL. S27, SC. 2, ET. 4,
AP. 47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

MIDAS amanet &
schimb valutar

(591) Culori revendicate:bleumarin,
albastru, roșu

(531) Clasificare Viena: 02.09.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

36. Servicii oferite de case de amanet,
schimb de bani.

_________

(210) M 2017 07006
(151) 31/10/2017
(732) PAUL MACOVEI, STR.

MELINESTI NR. 19, BL. 13, SC.
1, ET. 3, AP. 55, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
OmuCuMask

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
oferite de artişti şi formaţie muzicală
(divertisment).

_________
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(210) M 2017 07007
(151) 31/10/2017
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUDEŢUL
SIBIU, CISNADIE, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)

P Phuture
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.21

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

9. Aparate şi instrumente de uz
stiintific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optica, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare, salvare
şi înăţământ, 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 îînregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fişe, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor,
produsele de mai sus nu sunt destinate
sectorului medical.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de

uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicitam protecţie pentru
toate produsele incluse în aceasta clasa
conform clasificarii de la nisa).
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe
uscat, în aer sau pe apa. (solicitam protecţie
pentru toate produsele incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la nisa).

_________

(210) M 2017 07008
(151) 31/10/2017
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)

RAHEL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.04.16; 26.04.18

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta de dinţi.
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(solicitam protecţie pentru toate produsele
incluse în aceasta clasa conform clasificarii
de la nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură. (solicitam
protecţie pentru toate produsele incluse
în aceasta clasa conform clasificarii de a
nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri (solicitam
protecţie pentru toate produsele incluse
în aceasta clasa conform clasificarii de la
nisa).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, material
pentru perii, materiale de curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite în construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă (solicitam
protecţie pentru toate produsele incluse
în aceasta clasa conform clasificarii de la
nisa).

_________

(210) M 2017 07009
(151) 31/10/2017
(732) FLORIN PETRU DUMA, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 22,
BL. O6, SC. C, ET. 4, AP. 137,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Nepotu'

(591) Culori revendicate:pantoane 433
C gri închis; pantoane 300 gri
deschis

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 02.07.11;
26.01.14; 25.01.19; 24.17.02;
05.07.02; 07.01.13; 29.01.12

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

30. Pâine, produse de patiserie şi
cofetărie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

_________

(210) M 2017 07010
(151) 31/10/2017
(732) S.C. DIVISION GAS SOLUTIONS

S.R.L., STR. SPLAIUL UNIRII NR.
9, BL. 9, SC. A, AP. 3-4, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ROMANIA

(540)

H
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.21; 02.09.01; 07.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice şi
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercectare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

_________

(210) M 2017 07011
(151) 31/10/2017
(732) S.C. DIVISION GAS SOLUTIONS

S.R.L., STR. SPLAIUL UNIRII NR.
9, BL. 9, SC. A, AP. 3-4, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ROMANIA

(540)

Homplex
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.21; 02.09.01; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.02

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

7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice şi
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/10/2017

37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercectare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

_________

(210) M 2017 07012
(151) 31/10/2017
(732) DAN PANCIU, SOS. MIHAI

BRAVU NR. 139-145, BL. D10,
SC. B, ET. 4, AP. 46, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

FABRICA profile
decorative Fabricăm

personalitatea casei tale!
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.04.18; 25.01.19

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

19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu

excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau
cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

_________

(210) M 2017 07013
(151) 31/10/2017
(732) SC 4C COMPANY SRL, STR.

FRASINULUI NR. 8, JUD
DOLJ, COMUNA PODARI, SAT
BRANISTE, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

4C Company
(591) Culori revendicate:albastru închis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.07.11; 26.13.25; 26.07.25

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

39. Închiriere vehicule de transport
persoane şi bunuri, închiriere de maşini,
servicii de şoferie, servicii de curierat,
organizare de croaziere şi tururi, însoţirea
călătorilor, rezervări de transport şi brokeraj
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de transport, organizare de călătorii,
rezervări de călătorii, livrare de bunuri,
servicii de tractări auto, informaţii şi logistică
privind transporturile.

_________

(210) M 2017 07014
(151) 31/10/2017
(732) GIMROM HOLDING SA, CALEA

VITAN NR. 55-59, COMPLEXUL
COMERCIAL BUCUREŞTI MALL,
PARTER, BIROUL G 08, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC PATENTMARK SRL, STR.
DR. N. TURNESCU NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

(540)

PALLADY TOWERS
by Anchor Grup

(591) Culori revendicate:albastru,
bleumarin, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 07.01.24;
26.11.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________

(210) M 2017 07015
(151) 31/10/2017
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU, NR. 5, BL.
103, SC.3, ET.7, AP.74, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
ROMANIA

(540)
TERENTE -

PASTILA DE PUTUT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, substanţe
dietetice de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical.

_________

(210) M 2017 07016
(151) 31/10/2017
(732) GIMROM HOLDING SA, CALEA

VITAN NR. 55-59, COMPLEXUL
COMERCIAL BUCUREŞTI MALL,
PARTER, BIROUL G 08, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC PATENTMARK SRL, STR.
DR. N. TURNESCU NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

(540)

PALLADY TOWERS
RESIDENCE by Anchor Grup
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(591) Culori revendicate:albastru,
bleumarin, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.01.01; 27.01.02; 07.01.24;
26.11.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________

(210) M 2017 07017
(151) 31/10/2017
(732) P.F.A.RĂDULESCU GH. VIOREL,

STR. PRINCIPALĂ, NR. 94,
COMUNA VADU PAŞII, JUD.
BUZĂU, SAT SCURTEŞTI,
RO.BU, ROMANIA

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

(540)

ECO HUMUS VIAŢĂ
(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.03;
27.05.01; 27.05.02

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

1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură, îngrăşăminte.

_________

(210) M 2017 07018
(151) 31/10/2017
(732) S.C. ANSOR PROD S.R.L., STR.

DACIA NR. 80A, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

ANSOR PACKAGING
MACHINERY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 26.03.04;
26.03.05; 26.13.25; 26.15.07

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

16. Hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

_________
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(210) M 2017 07019
(151) 31/10/2017
(732) GINA MANEA, STR. DUNĂRII BL.

I5, SCARA A, ET. 4, AP. 19, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
B, ROMANIA

(540)
ROYALFLEX

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, trestie,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din material plastic, în special saltele,
saltele de pat, pături, perne, mobilier tapiţat,
mobilier şi piese, racorduri şi accesorii
pentru acestea.
24. Lenjerie de pat, tapiţerii (material textil).

_________

(210) M 2017 07020
(151) 31/10/2017
(732) SC PHOENICIA EXPRESS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 44, TRONSON 2, PARTER,
CAMERA 1, BL. 1, AP. 201, JUD.
ILFOV, MOGOŞOAIA, ROMANIA

(540)

Hotel Lido
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

05.05.02; 05.05.20; 05.05.21

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

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

_________
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(210) M 2017 07021
(151) 31/10/2017
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
ŞOS. PANTELIMON, NR.243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608

(540)

DiMOX
(591) Culori revendicate:roşu, oranj,

galben, verde, albastru, indigo,
violet

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
01.15.01; 25.07.21

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă, muşama
folosită ca faţă de masă.
35. Publicitate, servicii deimport-export,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate în clasa 24 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-uri web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

_________

(210) M 2017 07022
(151) 31/10/2017
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
ŞOS. PANTELIMON, NR.243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608

(540)

MiDOX
(591) Culori revendicate:oranj, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă, muşama
folosită ca faţă de masă.
35.  Publicitate, servicii de import-
export, regruparea în avantajul terţilor
a produselor solicitate în clasa 24 (cu
excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-uri web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

_________
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(210) M 2017 07023
(151) 31/10/2017
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
ŞOS. PANTELIMON, NR.243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608

(540)

FiMOX
(591) Culori revendicate:caramiziu, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.11

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă, muşama
folosită ca faţă de masă.
35. Publicitate, servicii de import-export,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate în clasa 24 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-uri web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

_________

(210) M 2017 07024
(151) 31/10/2017
(732) COROIAN TEODOR, STR.

ŞCOLII NR. 14, JUD. MUREŞ,
SIGHIŞOARA, 545400, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

PENSIUNE ŞI PIVNIŢĂ
LA TEO SIGHIŞOARA

(531) Clasificare Viena: 26.01.05;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.01; 07.01.03

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

32. Produse non-alcoolice, sucuri naturale,
ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii),
produse distilate (pălincă de prune, de
mere, de pere, de caise, rachiu din vin,
lichior din fructe de padure).
43. Servicii de alimentație publică:
restaurant, cramă, servicii de cazare
temporară.

_________


