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Cereri Mărci publicate în 12/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06384 05/10/2017 RENALO INVESTMENTS

LIMITED
Piese Auto.ro

2 M 2017 06385 05/10/2017 BASEL OLTEN PHARM SÒLKA
AKCYJNA

Buña

3 M 2017 06386 05/10/2017 NORDIC IMPORT EXPORT CO
SRL

BUCURIE LA FIECARE MASA

4 M 2017 06387 05/10/2017 NORDIC IMPORT EXPORT CO
SRL

NORDIC FOOD

5 M 2017 06388 05/10/2017 EUROPLUS CONSTRUCT SRL STUDIOMOB

6 M 2017 06389 05/10/2017 SFARA TOURS BISTRITA SRL. Sfara Tours

7 M 2017 06390 05/10/2017 CLAUDIU-AURELIAN
MURESAN

Cutia cu Zâmbete emotii
personalizate

8 M 2017 06391 05/10/2017 S.C. CARSPA S.R.L. CARSPA

9 M 2017 06392 05/10/2017 S.C. NOA NAILS S.R.L. NOA NAILS & BEAUTY

10 M 2017 06393 05/10/2017 S.C. VICTORIA INTERMED
S.R.L.

Crama Cepari Colicţie privata
Ilarie Prioteasa

11 M 2017 06394 05/10/2017 AT - MED e.U. AT-MED TRATAMENTE
MEDICALE ÎN AUSTRIA

12 M 2017 06395 05/10/2017 S.C. STEFY BAR S.R.L. FAN

13 M 2017 06396 05/10/2017 AT - MED e.U. AUSTRIAMED

14 M 2017 06397 05/10/2017 COSTEL GRIGORE ATELIERELE SĂNĂTĂȚII

15 M 2017 06398 05/10/2017 S.C. VANILLA URBAN S.R.L. Sensations Lifestyle nutrition &
spa

16 M 2017 06399 05/10/2017 ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
CARCOVER RACING TEAM

CARCOVER RACING TEAM

17 M 2017 06400 05/10/2017 S.C. CAR COVER S.R.L. CARCOVER

18 M 2017 06401 05/10/2017 TEATRUL PENTRU COPII SI
TINERET GONG SIBIU

Festivalul Tânăr de la Sibiu

19 M 2017 06402 05/10/2017 TEATRUL PENTRU COPII SI
TINERET GONG SIBIU

SIBIU MAGIC SHOW

20 M 2017 06403 05/10/2017 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CASSIS

21 M 2017 06404 05/10/2017 ŞTEFAN VIOREL POP COT astROmania

22 M 2017 06405 05/10/2017 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI ZMEURĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 06406 05/10/2017 SMMELO LUX SRL SMMELO

24 M 2017 06407 05/10/2017 UROLOGICA-TIM SRL TIMUrologica

25 M 2017 06408 05/10/2017 JANA STYL SRL Up ! your fashion concept

26 M 2017 06413 05/10/2017 BRD-Groupe Societe Generale
SA

BRD La casa mea

27 M 2017 06414 05/10/2017 SC SENS MUSIC SRL SENS MUSIC

28 M 2017 06415 05/10/2017 SC CHIMTITAN SRL TUCAN

29 M 2017 06416 05/10/2017 PROICEA MIHAELA VENORIA Bio Ortoclinic

30 M 2017 06417 05/10/2017 SC SUNNA ROLLERS SRL Sunna

31 M 2017 06418 05/10/2017 CRYSTAL GAS SRL LPG START
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(210) M 2017 06384
(151) 05/10/2017
(732) RENALO INVESTMENTS

LIMITED, STR. PERDIKA NR. 7,
STROVOLOS, NICOSIA, CIPRU

(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)

Piese Auto.ro
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

gri, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19;
26.03.23

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

35. Servicii de publicitate pe internet.
42. Creare şi menţinere site web.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06385
(151) 05/10/2017
(732) BASEL OLTEN PHARM

SÒLKA AKCYJNA, UL.
STANISLAWA MONIUSZKI 1A,
00-014 VARŞOVIA, VARŞOVIA,
POLONIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR. 26
(TREND RESIDENCE), VILA C42,
ET. 1, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI

(540)

Buña
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.07; 26.11.13

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

3. Cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, loţiuni pentru uz cosmetic,
emulsii pentru corp, loţiuni exfoliante
pentru corp, creme cosmetice, creme
pentru albirea pielii, machiaj (produse
cosmetice), luciu pentru buze, rujuri,
cosmetice pentru sprâncene, creion pentru
sprâncene, rimei, lac de unghii, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru îndepartarea machiajului,
serveţele împregnate cu loţiuni cosmetice,
servetele impregnate cu preparate pentru
îndepărtarea machiajului, lapte pentru
curăţare pentru uz igienic, cosmetice pentru
aplicare pe păr, vopseluri pentru păr,
spray pentru păr, preparate pentru hrănirea
parului, măsti pentru înfrumuseţare, loţiuni
pentru păr, pomezi pentru uz cosmetic,
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şampoane sub formă uscată, şampoane,
săpunuri şi geluri cosmetice, beţişoare
cu vată pentru uz cosmetic, loţiuni dupa
ras, preparate pentru depilare, preparate
pentru ras, preparate pentru igienă intimă,
pentru igienă personala sau cu efect
deodorant (articole de toaletă), rondele
pentru machiaj din vată de bumbac,
deodorante şi antiperspirante, preparate
cosmetice pentru baie, săruri de baie,
parfumuri, apa de toaleta, apa de parfum,
uleiuri eterice, seturi de cosmetice.
5. Creme pentru uz medicinal, creme
pentru copii (de uz medicinal), creme (de uz
medicinal) pentru buze, tampoane pentru
fata (de uz medicinal), pudră pentru copii,
de uz medicinal, tampoane impregnate
pentru uz medicinal, uleiuri medicinale,
preparate pentru baie, de uz medicinal,
săruri de baie pentru uz medicinal,
produse farmaceutice, medicamente fără
prescriptie medicală, preparate pe bază
de vitamine, suplimente dietetice şi
nutriţionale, preparate sanitare pentru uz
medicinal, tonice pentru piele (de uz
medicinal), geluri antibacteriene, lapte praf
pentru sugari.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06386
(151) 05/10/2017
(732) NORDIC IMPORT EXPORT

CO SRL, CALEA VITAN NR.
240A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)
BUCURIE LA FIECARE MASA

(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, Carne, carne
congelata, carne conservata, produse din
carne preparate, peşte, fructe de mare
şi moluşte, produse din fructe de mare,
păsări şi vânat, extracte din carne, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, produse din legume preparate,
produse din fructe uscate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă şi produse din ouă, lapte,
produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi comestibile, deserturi pe baza de
fructe.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea, înlocuitori
de cafea pe baza vegetala, cafea cu
ciocolata, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, prăjituri cu fructe,
ciocolată, sosuri de ciocolata, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente
alimentare, sosuri de fructe, mirodenii,
gheaţă, arome alimentare, paste uscate şi
proaspete, taieţei şi găluşte.
31. Produse de acvacultura şi horticole,
brute şi neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori naturale, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, cereale
şi seminţe crude şi neprocesate, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, ape, ape minerale şi
carbogazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
limonade, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/10/2017

34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, promovarea
afacerii (publicitate), strângerea la un loc
pentru beneficiul terţilor a tuturor bunurilor
menţionate în clasele 29, 30, 31, 32, 33 şi
34 (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de
vânzare cu amănuntul privind toate bunurile
menţionate mai sus în clasele 29, 30,
31, 32, 33 şi 34 servicii de vânzare cu
ridicata privind toate bunurile menţionate
ma sus în clasele 29, 30, 31, 32, 33 şi
34, servicii de import-export, administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de relocare pentru afaceri, distribuirea
de eşantioane, demonstraţii cu produse,
managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, administrarea afacerilor
comerciale în domeniul transportului şi
livrărilor, managementul afacerilor cu
flote de transport (pentru terţi), servicii
de prelucrare de date în domeniul
transporturilor.
36. Regruparea, schimb valutar,
gestionarea proprietatilor (imobiliare).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de antrepozitare a
mărfurilor destinate comerţului, ambalare
de produse alimentare, închiriere de
autovehicule, închirierea de depozite.
40. Tratamentul alimentelor şi băuturilor,
conservarea alimentelor şi băuturilor,
măcinarea, râşnirea, prăjirea şi prelucrarea
cafelei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06387
(151) 05/10/2017
(732) NORDIC IMPORT EXPORT

CO SRL, CALEA VITAN NR.
240A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

NORDIC FOOD
(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 01.01.02; 01.01.09

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, Carne, carne
congelata, carne conservata, produse din
carne preparate, peşte, fructe de mare
şi moluşte, produse din fructe de mare,
păsări şi vânat, extracte din carne, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, produse din legume preparate,
produse din fructe uscate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă şi produse din ouă, lapte,
produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
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grăsimi comestibile, deserturi pe baza de
fructe.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea, înlocuitori
de cafea pe baza vegetala, cafea cu
ciocolata, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, prăjituri cu fructe,
ciocolată, sosuri de ciocolata, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente
alimentare, sosuri de fructe, mirodenii,
gheaţă, arome alimentare, paste uscate şi
proaspete, taieţei şi găluşte.
31. Produse de acvacultura şi horticole,
brute şi neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori naturale, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, cereale
şi seminţe crude şi neprocesate, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, ape, ape minerale şi
carbogazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
limonade, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, promovarea
afacerii (publicitate), strângerea la un loc
pentru beneficiul terţilor a tuturor bunurilor
menţionate în clasele 29, 30, 31, 32, 33 şi
34 (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de
vânzare cu amănuntul privind toate bunurile
menţionate mai sus în clasele 29, 30,

31, 32, 33 şi 34 servicii de vânzare cu
ridicata privind toate bunurile menţionate
ma sus în clasele 29, 30, 31, 32, 33 şi
34, servicii de import-export, administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de relocare pentru afaceri, distribuirea
de eşantioane, demonstraţii cu produse,
managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, administrarea afacerilor
comerciale în domeniul transportului şi
livrărilor, managementul afacerilor cu
flote de transport (pentru terţi), servicii
de prelucrare de date în domeniul
transporturilor.
36. Schimb valutar, gestionarea
proprietatilor (imobiliare).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de antrepozitare a
mărfurilor destinate comerţului, ambalare
de produse alimentare, închiriere de
autovehicule, închirierea de depozite.
40. Tratamentul alimentelor şi băuturilor,
conservarea alimentelor şi băuturilor,
măcinarea, râşnirea, prăjirea şi prelucrarea
cafelei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06388
(151) 05/10/2017
(732) EUROPLUS CONSTRUCT

SRL, STR. AL MORUZII NR. 8,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
STUDIOMOB

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
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chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06389
(151) 05/10/2017
(732) SFARA TOURS BISTRITA SRL.,

STR. PIAŢA PETRU RAREŞ
NR. 7A, JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, ROMANIA

(540)

Sfara Tours
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.11.13

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06390
(151) 05/10/2017
(732) CLAUDIU-AURELIAN

MURESAN, STR. EROU COTFAS
MARINEL NR. 59, JUDEŢUL
HARGHITA, SUBCETATE,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

Cutia cu Zâmbete
emotii personalizate

(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz,
negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.01.12; 02.09.01;
26.04.05; 02.09.04; 27.03.02

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

16. Hârtie, carton şi produse din
acestematerialeneincluse în alte clase,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie
saumenaj, 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 (neincluse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar, Hârtie şi carton,
produse de imprimerie, articole pentru
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legătorie, fotografii, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, pungi
pentru cadouri, ambalaje pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, etichete pentru cadouri,
felicitari (care însoţesc) cadouri, articole de
papetărie pentru cadouri, panglici de hârtie
pentru ambalat cadouri, cutii de cadou din
carton pentru instrumente de scris, cutii
din carton pentru pastrat fotografii, cărţi
promoţionale (albume de fotografii), folii din
plastic adezive pentru fotografii.
35. Publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate prin
bannere, agenţii de publicitate, publicitate
în reviste, publicitate şi reclamă, publicitate
prin corespondenţă, consultanţă privind
publicitatea, servicii promoţionale de
publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală, servicii
de promovare şi publicitate, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate privind industria turismului,
servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afişare, servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic.
40. Imprimare de modele decorative
pe ambalajele pentru cadouri, imprimare
digitală, imprimare, imprimare offset,
imprimarea tricourilor, imprimare de
fotogravuri, imprimare de fotografii,
imprimare de portrete, imprimare de imagini
pe obiecte, imprimare după tipar de
materiale textile, imprimarea dupa tipar
a acoperirilor pentru pereţi, imprimare
de documente de pe suporturi digitale,
închirieri de aparate şi echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, imprimare în relief
personalizata a articolelor de îmbrăcăminte
cu modele decorative, personalizare
de autovehicule, înrămarea fotografiilor,
prelucrare de fotografii, lucrări de gravura,
debitarea materialelor şi trasare cu laser,
imprimare pe obiecte metalice, serigrafie,

imprimare prin termotransfer, imprimare folii
adezive, imprimare pe obiecte ceramice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, productie
audio şi video şi fotografie, productie audio,
video şi multimedia şi fotografie, editare de
fotografii.
42. Consultanţă în materie de design
web, design de pagini principale şi pagini
web, consultanţă în materie de design
de pagini web, creare şi design de site-
uri web pentru terţi, design de site-uri
web, proiectare şi design grafic pentru
crearea site-urilor web, proiectare grafică
pentru compilare de pagini web pe internet.,
proiectare şi design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire şi întreţinere de site-uri web pentru
terţi, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
creare şi design de indexuri de informaţii
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informaţiei), servicii
de grafica digitala (servicii de prelucrare
a imaginilor digitale), servicii de creaţie,
design grafic, design de ambalaje, design
de produs, design artistic comecial.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06391
(151) 05/10/2017
(732) S.C. CARSPA S.R.L.,

BULEVARDUL TOMIS 301,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(540)
CARSPA
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06392
(151) 05/10/2017
(732) S.C. NOA NAILS S.R.L., ALEEA

CRICOVUL SARAT NR. 15,
CAMERA 2, BL. 8, SC. 1, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

NOA NAILS & BEAUTY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.15; 27.05.04; 24.09.02;
24.09.22; 03.13.01; 03.13.24

(511) Produse si/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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/10/2017

(210) M 2017 06393
(151) 05/10/2017
(732) S.C. VICTORIA INTERMED

S.R.L., STR. GEORGE
POBORAN NR. 8, JUDEŢUL OLT,
SLATINA, ROMANIA

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

(540)

Crama Cepari Colicţie
privata Ilarie Prioteasa

(591) Culori revendicate:belumarin,
galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 25.01.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06394
(151) 05/10/2017
(732) AT - MED e.U., MARTINSTRASSE

61/14, 1180 VIENA, AUSTRIA,
VIENA, AUSTRIA

(540)

AT-MED TRATAMENTE
MEDICALE ÎN AUSTRIA

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
06.01.04; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.12

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06395
(151) 05/10/2017
(732) S.C. STEFY BAR S.R.L.,

COMUNA VALEA RĂMNICULUI
NR. 100, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

FAN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
solicităm, protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06396
(151) 05/10/2017
(732) AT - MED e.U., MARTINSTRASSE

61/14, 1180 VIENA, AUSTRIA,
VIENA, AUSTRIA

(540)
AUSTRIAMED

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06397
(151) 05/10/2017
(732) COSTEL GRIGORE, SAT

BELCIUGATELE, COMUNA
BELCIUGATELE, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)
ATELIERELE SĂNĂTĂȚII

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

9. Aparate și instrumente de uz
știinițific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare și învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
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acustice, mecanisme pentru aparate care
funcționeaza cu fise, case de marcat,
mașini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.
16. Hartie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetarie sau menaj, materiale
pentru artiști, pensule, mașini de scris și
articole de birou (cu excepția mobilierului),
material didactic sau pentru învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar, solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA.
38. Telecomunicaţii, solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
NISA.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
NISA.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06398
(151) 05/10/2017
(732) S.C. VANILLA URBAN S.R.L.,

STR. HARMANULUI NR. 21B,
CAMERA 2, BL. 216, AP. 3,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Sensations Lifestyle
nutrition & spa

(591) Culori revendicate:galben,
portocaliu, roșu, albastru

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
27.05.01; 29.01.14

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06399
(151) 05/10/2017
(732) ASOCIAȚIA SPORTIVĂ

CARCOVER RACING TEAM,
ȘOS. BORȘULUI NR. 80,
COMUNA BORȘ, JUDEȚUL
BIHOR, SAT SÂNTIOR, ROMANIA

(540)

CARCOVER RACING TEAM
(591) Culori revendicate:negru, roșu,

maro

(531) Clasificare Viena: 26.04.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06400
(151) 05/10/2017
(732) S.C. CAR COVER S.R.L., ȘOS.

BORȘULUI NR. 80, COMUNA
BORȘ, JUDEȚUL BIHOR, SAT
SÂNTIOR, ROMANIA

(540)

CARCOVER
(591) Culori revendicate:negru, roșu,

maro

(531) Clasificare Viena: 26.04.07;
27.05.01; 29.01.13

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

22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, materiale de umplutură (cu
excepţia cauciucului şi a materialelor
plastice), materiale textile fibroase brute.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06401
(151) 05/10/2017
(732) TEATRUL PENTRU COPII SI

TINERET GONG SIBIU, STR.
ALEXANDRU ODOBESCU NR. 4,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550195,
ROMANIA

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

(540)
Festivalul Tânăr de la Sibiu

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

35. Publicitate, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, publicitate promoţională
pentru proiecte de explorare, servicii de
administrare a afacerilor furnizate de agenţii
teatrale, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de publicitate furnizate prin
internet, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu programe de premiere,
promovare de evenimente speciale.
41. Producția pieselor de teatru,
prezentare de piese de teatru, regizare de
spectacole de teatru, servicii de rezervare
la teatru, rezentare de spectacole de
teatru, reprezentație de dans, muzică și
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teatru, regie artistică pentru spectacolele de
teatru, organizare, realizare și prezentare
de reprezentații de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole
muzicale, spectacole de teatru, atât de
animație, cât și de acțiune, servicii de
divertisment de tipul spectacolelor de teatru
și cabaret, spectacole de dans, prezentare
de demonstrații de dans, servicii educative
în domeniul dansului, divertisment de tipul
reprezentațiilor de dans, prezentare de
spectacole de dans în direct, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori și cântăreți, divertisment
sub formă de spectacole de dans în
direct, divertisment muzical, producția
de muzică, concerte muzicale pentru
radio, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații teatrale, reprezentații
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
prezentare de reprezentații muzicale,
organizare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, concerte
de muzică în direct, servicii de muzică
în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de divertisment muzical
cu jazz, organizare de festivaluri legate
de muzică jazz, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, ateliere
recreative, ateliere de formare, organizarea
de ateliere de lucru, ateliere organizate
în scopuri educative, ateliere organizate
în scopuri culturale, organizare de ateliere
și seminare, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, organizare și
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, organizare
de conferințe, organizare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizarea de
conferințe în scopuri recreative, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, publicare de cărți,

publicare de cărți educative, publicare
multimedia de cărți, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și reviste, publicare
de cărți și recenzii, publicare de reviste și
cărți, editare de cărți și recenzii, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizarea
de recenzii on-line
pentru cărți, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare
electronică on-line de periodice și cărți,
instruire în domeniul artelor vizuale,
organizare de spectacole vizuale și
muzicale, spectacole de circ, organizarea
de concursuri educative, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale,
producţie de spectacole scenice, producţie
de spectacole muzicale, organizare de
spectacole pe scenă, realizare de
spectacole de divertisment în direct, servicii
de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii ale agenţiilor de bilete
pentru spectacole de teatru, servicii de
divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracţii, organizare de
ceremonii de decernare de premii,
organizare şi găzduire de ceremonii
de decernare de premii, organizare şi
coordonare de ceremonii de acordare
a premiilor, organizare de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală
de calculatoare, organizare de
conferinţe, organizare de conferinţe
educaţionale, organizare de reuniuni şi
conferinţe, organizarea şi conducerea
de conferinţe, organizare de seminarii
şi conferinţe, organizare de conferinţe
în scopuri educaţionale, organizare de
conferinţe cu scopuri educative, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe, expoziţii şi
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concursuri, organizare şi coordonare
de conferinţe, congrese şi simpozioane,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, ateliere de formare, organizarea
de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
organizate în scopuri educative,
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru, organizare de ateliere de lucru
şi seminarii în aprecierea artei, cursuri de
formare avansată, servicii de instruire şi
formare, servicii de consultanţă şi informare
referitoare la pregătirea, coordonarea şi
organizarea de ateliere de lucru (instruire),
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, servicii de agenţie de bilete
online pentru divertisment, furnizare de
informaţii online referitoare la mijloace
media audio şi vizuale, regie artistică pentru
artişti scenici, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, divertisment teatral,
reprezentaţii teatrale, reprezentaţii teatrale,
reprezentatii muzicale, organizare de
producţii teatrale, divertisment de tipul
producţiilor teatrale, agenţii de impresariat
în domeniul teatral, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, furnizare
de spaţii teatrale pentru arte interpretative,
organizare de evenimente în scopuri
culturale, prezentare de evenimente de
divertisment în
direct.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06402
(151) 05/10/2017
(732) TEATRUL PENTRU COPII SI

TINERET GONG SIBIU, STR.
ALEXANDRU ODOBESCU NR. 4,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550195,
ROMANIA

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

(540)

SIBIU MAGIC SHOW
(531) Clasificare Viena: 01.01.02;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

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

41. Organizare de reprezentații în
direct, producție de spectacole, organizare
de spectacole, producție de spectacole
scenice, organizare de spectacole vizuale,
organizarea de spectacole culturale,
prezentare de spectacole de magie,
prezentări de spectacole în direct, servicii
de spectacole de magie, prezentare de
spectacole de varietăți, divertisment de
tipul spectacolelor de magie, organizare
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de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, divertisment
sub formă de spectacole în direct și apariția
personală a unui personaj costumat,
organizare de expoziții de divertisment în
cadrul spectacolelor de magie, demonstrații
în direct pentru divertisment, servicii oferite
de clovni, servicii de producție de animație,
spectacole de teatru, atât de animație, cât
și de acțiune.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06403
(151) 05/10/2017
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU, NR. 341-359, SECT. 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

ANGELLI CASSIS
(591) Culori revendicate:roşu, grena,

violet, verde, alb, negru, bej, auriu

(531) Clasificare Viena: 05.07.08;
25.01.19; 29.01.15

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
aperitive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06404
(151) 05/10/2017
(732) ŞTEFAN VIOREL POP COT, STR.

PRINCIPALĂ NR. 60, JUDEŢUL
BIHOR, CHIRIBIS, 417582,
ROMANIA

(540)
astROmania

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

41. Organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente educative.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06405
(151) 05/10/2017
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU, NR. 341-359, SECT. 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

ANGELLI ZMEURĂ
(591) Culori revendicate:roşu, grena,

roz, verde, alb, bej, auriu

(531) Clasificare Viena: 05.07.08;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
aperitive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06406
(151) 05/10/2017
(732) SMMELO LUX SRL, STR.

SUBCETATE NR. 9, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420132, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

SMMELO
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

verde

(531) Clasificare Viena: 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

20.  Mobilier, oglinzi, rame pentru
tablouri, containere nemetalice pentru
depozitare sau transportare, os, corn,
fanoane de balenă sau sidef (prelucrate
sau semiprelucrate), solzi, spumă de
mare, chihlimbar galben (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou, servicii de comercializare
a mobilei, a articolelor de iluminat şi a
articolelor de uz casnic prin magazine
specializate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, organizare de
tranzactii comerciale pentru alte persoane
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prin intermediul shop-urilor online, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru mobilă, articole de
mobilier, articole de iluminat, articole de uz
casnic.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06407
(151) 05/10/2017
(732) UROLOGICA-TIM SRL,

INTRAREA ANA LUGOJANA NR.
7, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.I. SRL, STR.
MOISE DOBOSAN NR 110,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300600

(540)

TIMUrologica
(531) Clasificare Viena: 02.01.16;

02.01.23; 02.05.23; 02.05.27;
12.03.07; 27.05.01; 27.05.02

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

44. Servicii medicale, consultaţii şi
tratamente urologice, asistenţă de
specialitate postoperatorie, servicii de
igienă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06408
(151) 05/10/2017
(732) JANA STYL SRL, STR. SOROCA

NR. 13, SC. A, AP. 4, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.I. SRL , STR.
MOISE DOBOŞAN NR. 110,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300600, TM, ROMANIA

(540)

Up ! your fashion concept
(531) Clasificare Viena: 24.17.04;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, rochii, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii oferite de magazine
proprii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06413
(151) 05/10/2017
(732) BRD-Groupe Societe

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)
BRD La casa mea

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Publicaţii (tipărituri), materiale
publicitare (tipărituri), imprimate în special
bancare, reviste şi periodice, cărţi, cărţi cu
informaţii bancare sau financiare referitoare
la produse bancare.
35. Publicitate, publicitate on-line,
administraţie de bunuri în domeniul
financiar bancar referitoare la produse
bancare.
36. Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la produse bancare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06414
(151) 05/10/2017
(732) SC SENS MUSIC SRL, STR.

PĂCURARI NR. 111, BL. 603,
SC. A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(540)

SENS MUSIC
(531) Clasificare Viena: 26.11.12;

26.11.13; 27.05.01; 27.05.21

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06415
(151) 05/10/2017
(732) SC CHIMTITAN SRL, BD.

BASARABIA, NR. 248 A, SECT. 3,
BUCURESTI, 030352, ROMANIA

(540)

TUCAN
(591) Culori revendicate:negru,

albastru, alb, galben, verde, roşu,
portocaliu, indigo

(531) Clasificare Viena: 03.07.19;
03.07.24; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, materiale sub
formă de folie şi pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06416
(151) 05/10/2017
(732) PROICEA MIHAELA VENORIA,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 128J, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Bio Ortoclinic
(531) Clasificare Viena: 03.09.14;

03.09.24; 27.05.01; 26.13.25

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

3. Creme de uz cosmetic, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata,
în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping,
vânzări online, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de informații comerciale

furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, marketing pe
Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06417
(151) 05/10/2017
(732) SC SUNNA ROLLERS SRL, STR.

FABRICII DE ZAHĂR NR. 65-69,
BL. TC76, AP. 26, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

Sunna
(531) Clasificare Viena: 03.13.01;

03.13.24; 27.05.01; 27.05.02

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

20. Jaluzele de interior (mobilier), Jaluzele
de interior din lamele verticale, jaluzele
de interior din materiale textile, jaluzele
de interior (rolete), jaluzele din trestie,
ratan sau bambus (sudare), jaluzele din
hârtie, jaluzele lamelare de interior pentru
ferestre, jaluzele orizontale (de interior)
pentru ferestre, jaluzele orizontale (de
interior) pentru uși, jaluzele pentru ferestre
(de interior), jaluzele verticale (de interior),
rolete pentru interior (jaluzele), storuri de
interior pentru ferestre (mobilier), storuri
din lemn împletit (mobilier), storuri romane
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(jaluzele), cleme nemetalice pentru fixarea
jaluzelelor, dispozitive de acționare a
jaluzelelor din materiale nemetalice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06418
(151) 05/10/2017
(732) CRYSTAL GAS SRL, B-DUL.

PIPERA 1-IA, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

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

(540)

LPG START
(591) Culori revendicate:bleu, verde

(531) Clasificare Viena: 03.07.10;
03.07.16; 03.07.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi materiale
pentru iluminat, lumânări şi fitiluri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


