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Cereri m|rci publicate în 14.03.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 01471 07/03/2017 ASOCIATIA 11EVEN
NEAMTU OVIDIU-MIHAI

BUCURIE IN MIÔCARE

2 M 2017 01472 07/03/2017 S.C. CUCINA DI FABIO S.R.L. FABIO PIZZA tradizionale
controllo di qualita

3 M 2017 01473 07/03/2017 FALCO BUTOR S.R.L. FALCOFITNESS

4 M 2017 01474 07/03/2017 CONSIGNAÚIE DE LUX S.R.L. CONSIGNATIE DE LUX

5 M 2017 01475 07/03/2017 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. zazaSing

6 M 2017 01476 07/03/2017 S.C. ASS S.R.L. Kokett

7 M 2017 01477 07/03/2017 S.C. EURO TAXI IASI S.R.L. EURO TAXI Un taxi inteligent

8 M 2017 01478 07/03/2017 S.C. TAMTAM TOYS S.R.L. 5 Dices y a m m s

9 M 2017 01479 07/03/2017 S.C. RAFITEXT S.R.L. HAINE DIN FRANÚA
SECOND-HAND

10 M 2017 01480 07/03/2017 S.C. CUCINA ARTIGIANALE 1966
S.R.L.

RESTAURANT POESIA

11 M 2017 01481 07/03/2017 FUNDATIA ARTE+ JAZZ & blues North West Fest
Baia Mare

12 M 2017 01482 07/03/2017 OVIDANMARC Hello vape coffee tobacco

13 M 2017 01483 07/03/2017 S.C. WILDLIFE FILM
PRODUCTION ROMANIA S.R.L.

WILDTV ROMANIA

14 M 2017 01484 07/03/2017 ESM MULTIMEDIA GROUP S.R.L. ESM MULTIMEDIA GROUP

15 M 2017 01485 07/03/2017 S.C. PALESTRA S.R.L. PREGNOLONE

16 M 2017 01486 07/03/2017 STEF MIHAI ADRIAN P{LINC{ DE SATU MARE

17 M 2017 01487 07/03/2017 STEF MIHAI ADRIAN P{LINC{
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18 M 2017 01488 07/03/2017 TOMA CRISTIAN COMPANIA DE TEATRU
CRISTIAN TOMA

19 M 2017 01489 07/03/2017 SI-PRO TRADING S.R.L. BUC{RIA

20 M 2017 01490 07/03/2017 SÂRZEA GABRIEL C{T{LIN BIODental

21 M 2017 01491 07/03/2017 S.C. NYP-TRANSINVEST S.R.L. HOCKEY CLUB KÜKÜLLÄ

22 M 2017 01492 07/03/2017 GHIOCA CONSTANTIN AC RAD MEDICAL
CONSULT&SERVICE

23 M 2017 01493 07/03/2017 S.C. CLEAN S.R.L. LA JETOANE

24 M 2017 01494 07/03/2017 S.C. NEPTUN S.A. ETU AUTOGRILL

25 M 2017 01495 07/03/2017 BACAIN IULIAN HEPASTOPFORTE

26 M 2017 01496 07/03/2017 KANSOU TALAL olio pizza e pasta

27 M 2017 01497 07/03/2017 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Q QREATOR

28 M 2017 01498 07/03/2017 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Q

29 M 2017 01499 07/03/2017 PIRVU DANIEL-MARIAN Blue Balloon

30 M 2017 01500 07/03/2017 S.C. PROHIL DESIGN S.R.L. DRISTOR PARK

31 M 2017 01501 07/03/2017 S.C. NOMENIUS S.R.L. estime soin et amour rendus

32 M 2017 01502 07/03/2017 S.C. TEHMAG SHOP S.R.L. TEHMAG
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(210) M 2017 01492
(151) 07/03/2017
(732) GHIOCA CONSTANTIN, Str.

Grintiesului nr. 2B, et. 3, ap. 27, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AC RAD MEDICAL
CONSULT&SERVICE

(591) Culori revendicate:bleo, albastru
  
(531) Clasificare Viena:150703; 261325;

290104;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01476
(151) 07/03/2017
(732) S.C. ASS S.R.L., Str. Nicolae Iorga

nr. 5,Judeţul Argeş, , CÂMPULUNG
ROMANIA 

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

(540)

Kokett

  
(531) Clasificare Viena:010105; 240107;

240115; 270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare (hoteluri, pensiuni); servicii de catering
de alimente şi băuturi; cafenele; servicii de
bar; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01477
(151) 07/03/2017
(732) S.C. EURO TAXI IASI S.R.L., Str.

Sărărie nr. 184, Cam. 3, Jud. Iaşi,
700452, IAŞI ROMANIA 

(540)

EURO TAXI Un taxi inteligent

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260207; 261325;

270501; 290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii; servicii
oferite de o companie de taxi (transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01493
(151) 07/03/2017
(732) S.C. CLEAN S.R.L., Bld. Alexandru

cel Bun nr. 26, bl. H5, et. 5, ap. 13,
jud. Iaşi, 70057, IAŞI ROMANIA 

(540)

LA JETOANE

(591) Culori revendicate:galben ( Pantone
114 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270315;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, franciză, lucrări de birou, toate
aceste servicii vizând serviciile de spălătorie;
regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor şi instalaţiilor de spălătorie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
spălătorie, servicii de spălătorie uscată,
spălătorie de maşini, servicii de spălare cu
presiune, spălarea ferestrelor, spălarea
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confecţiilor, spălare ţesături, închirierea
echipamentelor pentru spălătorii, închirierea
maşinilor de spălat, închirierea aparatelor de
curăţat, închirierea maşinilor de spălat şi
uscat, închiriere de maşini de curăţat
industriale, închirierea echipamentelor de
spălare a vehiculelor, reparaţii şi întreţinerea
echipamentelor de spălătorie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01494
(151) 07/03/2017
(732) S.C. NEPTUN S.A., Str. Bobalna nr.

57-63, judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

(540)
ETU AUTOGRILL

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

43 Servicii de restaurante (alimentaţie) şi de
catering; servicii de cazare temporară; servicii
ale barurilor, baruri-restaurant, baruri care
servesc bere, baruri de mâncăruri rapide
(snack-baruri), pizzerii, cafenele; bufete cu
autoservire; cantine; restaurante cu
autoservire; servicii de preparare de mâncăruri
la pachet şi pentru livrare la domiciliu (cu
excepţia transportului acesteia), servicii de
alimentaţie publică; servicii de furnizare de
băuturi şi alimente în puncte fixe şi mobile pe
durata evenimentelor recreative, sportive,
culturale sau educative, congreselor,
convenţiilor şi târgurilor, servicii de
restaurante (alimentaţie) mobile şi de catering
mobil, servicii de alimentaţie publică; servicii
de catering pentru evenimente; restaurante,
pizzerii, cafenele, baruri, snack baruri,
cantine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01478
(151) 07/03/2017
(732) S.C. TAMTAM TOYS S.R.L., Şos.

Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4,
et. 1, ap. 96, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

5 Dices y a m m s

  
(531) Clasificare Viena:210109; 270501;

270711;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01495
(151) 07/03/2017
(732) BACAIN IULIAN, Str. Luigi Galvani

nr. 39, sector 2, 020361, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HEPASTOPFORTE

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

5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01479
(151) 07/03/2017
(732) S.C. RAFITEXT S.R.L., Strada din

Jos nr. 370, Judeţul Prahova, ,
COMUNA BANESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

HAINE DIN FRANŢA SECOND-HAND

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290114;  

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

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 01496
(151) 07/03/2017
(732) KANSOU TALAL, Bd. Ion

Mihalache nr. 93, bl. 14, ap. 51, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

olio pizza e pasta

(591) Culori revendicate:crem, negru, ocru,
cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050317;

050719; 270508; 290114;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01497
(151) 07/03/2017
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3,, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Q QREATOR

  (531) Clasificare Viena:100125; 260205;
270501; 270521;  

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

34 Vaporizator cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice pentru fumat; tutun,
brut sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
trabucuri, ţigări, ţigarete de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie şi tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii
pentr tutun, tabachere şi scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor,
brichete; chibrituri; beţe de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele acestora pentru
încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în

vederea eliberării de aerosoli conţinând
nicotină pentru inhalare; soluţii lichide
conţinând nicotină pentru utilizare în ţigarete
electronice; dispozitive electronice pentru
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice
substituibile ţigaretelor tradiţionale;
dispozitive electronice pentru inhalarea
aerosolilor cu conţinut de nicotină; dispozitive
de vaporizare pe cale orală pentru fumători,
produse din tutun şi produse substituibile
tutunului; articole pentru fumători pentru
ţigări electronice; părţi componente şi
accesorii pentru produsele menţionate;
stingătoare pentru ţigări şi trabucuri încălzite,
precum şi pentru beţe din tutun încălzit; cutii
pentru ţigări electronice reîncărcabile.
35 Publicitate, marketing, comercializare,
promovare şi vânzare cu amănuntul (inclusiv
vânzare cu amănuntul în regim online) de
produse din tutun încălzit şi accesorii pentru
acestea, ţigări electronice, dispozitive
electronice pentru fumat, dispozitive
electronice pentru încălzirea tutunului sau a
lichidelor cu conţinut de nicotină, dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor cu
conţinut de nicotină, dispozitive de vaporizare
orală, vaporizatoare pentru ţigarete electronice
şi dispozitive pentru fumat, cutii pentru
ţigarete electronice reîncărcabile, stingătoare
pentru produse din tutun încălzit, soluţii
lichide de nicotină pentru utilizare la ţigarete
electronice, produse substituibile tutunului
(fără uz medical), articole pentru fumători,
baterii pentru ţigarete electronice şi pentru
dispozitive de fumat electronice portabile
pentru încălzit, încărcătoare pentru baterii,
încărcătoare pentru dispozitive electronice,
părţi componente şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01498
(151) 07/03/2017
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3,, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Q
 (531) Clasificare Viena:100125; 260205;

270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Vaporizator cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice pentru fumat; tutun,
brut sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
trabucuri, ţigări, ţigarete de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie şi tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii
pentr tutun, tabachere şi scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor,
brichete; chibrituri; beţe de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele acestora pentru

încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conţinând
nicotină pentru inhalare; soluţii lichide
conţinând nicotină pentru utilizare în ţigarete
electronice; dispozitive electronice pentru
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice
substituibile ţigaretelor tradiţionale;
dispozitive electronice pentru inhalarea
aerosolilor cu conţinut de nicotină; dispozitive
de vaporizare pe cale orală pentru fumători,
produse din tutun şi produse substituibile
tutunului; articole pentru fumători pentru
ţigări electronice; părţi componente şi
accesorii pentru produsele menţionate;
stingătoare pentru ţigări şi trabucuri încălzite,
precum şi pentru beţe din tutun încălzit; cutii
pentru ţigări electronice reîncărcabile.
35 Publicitate, marketing, comercializare,
promovare şi vânzare cu amănuntul (inclusiv
vânzare cu amănuntul în regim online) de
produse din tutun încălzit şi accesorii pentru
acestea, ţigări electronice, dispozitive
electronice pentru fumat, dispozitive
electronice pentru încălzirea tutunului sau a
lichidelor cu conţinut de nicotină, dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor cu
conţinut de nicotină, dispozitive de vaporizare
orală, vaporizatoare pentru ţigarete electronice
şi dispozitive pentru fumat, cutii pentru
ţigarete electronice reîncărcabile, stingătoare
pentru produse din tutun încălzit, soluţii
lichide de nicotină pentru utilizare la ţigarete
electronice, produse substituibile tutunului
(fără uz medical), articole pentru fumători,
baterii pentru ţigarete electronice şi pentru
dispozitive de fumat electronice portabile
pentru încălzit, încărcătoare pentru baterii,
încărcătoare pentru dispozitive electronice,
părţi componente şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01480
(151) 07/03/2017
(732) S.C. CUCINA ARTIGIANALE

1966 S.R.L., Bdul. Aviatorilor nr 76,
mansardă, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

RESTAURANT POESIA

(591) Culori revendicate:gri (pantonr 409
C), verde (pantone 621 C)

 (531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
soortive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01484
(151) 07/03/2017
(732) ESM MULTIMEDIA GROUP

S.R.L., Aleea Tudor Neculai, nr. 135,
bl. 1014, p, ap. 4, Jud. Iaşi, 700750,
IAŞI ROMANIA 

(540)

ESM MULTIMEDIA GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

270112; 270525;  

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

41 Educaţie; instruire; organizarea şi
conducerea de evenimente, seminarii,
conferinte, congrese şi orice alt tip de Întalniri
în domeniul educaţiei; servicii oferite de o
editură: editare cărţi, reviste, broşuri,
publicare de cărţi, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicarea
electronică on-line a cărţilor, manualelor şi
periodicelor, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
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acestea; creare, dezvoltare, instalare,
mentenanţă, design, actualizare de programe
software pentru computere, site-uri web şi
aplicaţii în domeniul educaţiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01499
(151) 07/03/2017
(732) PIRVU DANIEL-MARIAN, Str.

Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. 2, ap. 15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Blue Balloon

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:180506; 270501;

290104;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01485
(151) 07/03/2017
(732) S.C. PALESTRA S.R.L., Str. Nicolae

Costin nr. 24, judeţul Iaşi, 700373,
IAŞI ROMANIA 

(540)

PREGNOLONE

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

5 Suplimente dietetice de hrană, suplimente
dietetice, suplimente alimentare proteice,
preparate farmaceutice cât şi preparate
sanitare adaptate la uz medical; vitamine şi
preparate cu vitamine sub orice formă, aditivi
alimentari care conţin de exemplu minerale,
oligoelemente, aminoacizi, acizi, enzime
bacterii, preparate pentru cresterea, pierderea
sau controlul greutăţii corporale, preparate pe
bază de plante medicinale sau alte plante;
preparate dietetice, suplimente de alimente şi
substanţe alimentare folosite pentru înlocuirea
de mese alimentare, adaos în greutate,
pierdere în greutate sau control greutate;
substanţe alimentare medicale şi suplimente
de hrană incluzând pe acelea bazate pe
vitamine minerale, ierburi, proteine şi/sau
carbohidranţi; suplimente nutritve sub formă
de batoane nutritive; pilule antioxidante,
pilule pentru slăbit, pilule pentru suprimarea
apetitului.
30 Suplimente alimentare de uz alimentar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01486
(151) 07/03/2017
(732) STEF MIHAI ADRIAN, Str.

Rândunelelor nr. 44, Jud. Satu Mare,
440049, SATU MARE ROMANIA 

(540)

PĂLINCĂ DE SATU MARE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01487
(151) 07/03/2017
(732) STEF MIHAI ADRIAN, Str.

Rândunelelor nr. 44, Jud. Satu Mare,
440049, SATU MARE ROMANIA 

(540)

PĂLINCĂ

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01488
(151) 07/03/2017
(732) TOMA CRISTIAN, Str. Aviatorilor

nr. 31, Jud. Ilfov, SAT CORBEANCA
ROMANIA 

(540)

COMPANIA DE TEATRU CRISTIAN
TOMA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01489
(151) 07/03/2017
(732) SI-PRO TRADING S.R.L., Str.

Garoafei nr. 11, Jud. Ilfov, , JILAVA
ROMANIA 

(540)

BUCĂRIA

(591) Culori revendicate:gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, stuf, trestie,
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rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01490
(151) 07/03/2017
(732) SÂRZEA GABRIEL CĂTĂLIN,

Str. Miron Costin nr. 32, Jud. Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

BIODental
  
(531) Clasificare Viena:020910; 140301;

270315; 270501; 270511;  

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

40 Tratament de materiale; servicii oferite de
un tehnician dentar; servicii de fabricare la
comandă de proteze dentare; servicii de
fabricare la comandă de proteze dentare şi
danturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01491
(151) 07/03/2017
(732) S.C. NYP-TRANSINVEST S.R.L.,

Str. Kossuth Lajos nr. 54, judeţul
Harghita, , ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)

HOCKEY CLUB KÜKÜLLŐ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01481
(151) 07/03/2017
(732) FUNDATIA ARTE+, Str. 1 Mai nr.

13, Judeţul Maramurş, 430331, BAIA
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

JAZZ & blues North West Fest Baia
Mare
  
(531) Clasificare Viena:220115; 220121;

270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01482
(151) 07/03/2017
(732) OVIDANMARC, Str. Ştirbei Vodă

nr. 126, corp A, subsol, camera 7, ap.
1, sector 1,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Hello vape coffee tobacco

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

30 Cafea, cafea aromata, cafea verde, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea decafeinizată,
boabe de cafea, băuturi din cafea, cafea gata
preparat, cafea cu ciocolată, cafea cu gheaţă,
înlocuitori de cafea.
34 Înlocuitori de tutun; tutun şi produse de
tutun (inclusiv inlocuitori), ţigarete conţinând
înlocuitori de tutun, tutun, tutun neprelucrat,
tutun prelucrat, tutun mentolat, tutun de pipă,
tutun tait fin, tutun de fumat.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 07.03.2017

14

(210) M 2017 01483
(151) 07/03/2017
(732) S . C .  W I L D L I F E  F I L M

PRODUCTION ROMANIA S.R.L.,
Str. Radarului nr. 16-C, Judeţul Ilfov,
, CORBEANCA ROMANIA 

(540)
WILDTV ROMANIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01500
(151) 07/03/2017
(732) S.C. PROHIL DESIGN S.R.L., Str.

Nucului nr. 61, sc. 1, et. 1, ap. 6, sect.
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRISTOR PARK

(591) Culori revendicate:verde (pantone
2270C, 2417C), gri (pantone 2213C),
bleu (pantone 304C), alb

  (531) Clasificare Viena:070124; 270501;
270522; 290112;  

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

36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01501
(151) 07/03/2017
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, sc. 1, etaj
2, ap. 11, cam. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

estime soin et amour rendus

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  (531) Clasificare Viena:261113; 270315;
270501; 290104;  

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

3 Produse pentru curăţenie şi igienă personală;
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului. 
5 Scutece pentru adulti; scutece pentru
incontinenţă; absorbante pentru incontinenţă;
îmbrăcăminte pentru incontinenţă (pantaloni);
articole absorbante pentru igienă personală.
10 Aleze pentru incontinenţă urinară
(cearşafuri); aparate pentru controlul
incontinenţei; aparate pentru tratarea
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escarelor.
24 Huse pentru saltele; produse textile şi
înlocuitori.
35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietati de produse (cu excepţia transportului
acestora) permiţnâdclienţilor să le vadă şi să le
cumpere comod, aceste servicii putând fi
furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, de magazine de vânzare en-gros,
de distribuitoare automate, prin cataloage de
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau
a programelor de televiziune pentru
cumpărături.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01502
(151) 07/03/2017
(732) S.C. TEHMAG SHOP S.R.L., Str.

Serg. Condurache Gheorghe nr. 40,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEHMAG

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare; staţii cu generator
electr ic;  generatoare;  generatoare
electrostatice; staţii generatoare; generatoare
electrice eoliene; generatoare electrice mobile;
generatoare electrice diesel; generatoare de
curent; generatoare de electricitate; grupuri
generatoare electrice; generatoare de înaltă
tensiune; generatoare de curent continuu;

generatoare electrice de urgenţă; generatoare
electrice pentru vehicule; generatoare pentru
vehiculele terestre; generatoare electrice cu
aburi; instalaţii generatoare de energie;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice acţionate cu gaz; surse
de energie electrică (generatoare); generatoare
de energie de urgenţă; generatoare electrice
care folosesc celule solare; generatoare de
curent electric pentru nave; maşini
generatoare de energie electrică continuă;
generatoare pe gaz (compresoare) pentru
ridicare subacvatică; generatoare de gaz
(compresoare) pentru umflarea structurilor
flexibile; generatoare cu gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor rigide; grupuri
electrogene; grupuri electrogene pentru
motoare; grupuri electrogene de rezervă;
utilaje agricole; utilaje de deszăpezire
(maşini); utilaje de scarificare; utilaje pentru
compactarea deşeurilor (maşini); utilaje
pentru scos cioturi (maşini); utilaje de
scarificare folosite în grădini (maşini); utilaje
de absorbţie pentru prelucrarea substanţelor
chimice (maşini); utilaje de excavare dirijabile
pentru deplasarea pământului săpat (maşini);
utilaje de forare dirijabile pentru deplasarea
pământului săpat (maşini).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
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discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
generatoare de aer cald; aparate generatoare
de căldură; aparate generatoare de abur;
generatoare de căldură pe bază de gaz.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de construcţii; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatura cu utilaje de
construcţii; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de terasament; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
terasament.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalare de generatoare de electricitate;
reparaţii de utilaje; instalare de utilaje;
reparare de utilaje industriale; întreţinere de
utilaje industriale; recondiţionare de utilaje
industriale (reparaţii); instalare de utilaje
industriale; revizii generale de utilaje;
curăţarea maşinilor şi utilajelor; întreţinere şi
reparaţii de utilaje; servicii de instalare pentru
utilaje; închirieri de utilaje pentru construcţii;
servicii de întreţinere a utilajelor; închiriere de
utilaje automate pentru minerit; închiriere de
utilaje automate folosite la excavare;
instalarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi
a echipamentului de birou.
40 Tratament de materiale; închirieri de
generatoare; închirieri de generatoare de
electricitate; închiriere de generatoare de
curent electric; închirieri de echipamente

generatoare de energie; producere de energie
electrică din surse regenerabile; construcţie de
utilaje pe bază de comandă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01471
(151) 07/03/2017
(732) ASOCIATIA 11EVEN, Str.Vantului,

nr.13, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(732) NEAMTU OVIDIU-MIHAI, Str.

Vantului nr.13, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

BUCURIE IN MIŞCARE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01474
(151) 07/03/2017
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(732) CONSIGNAŢIE DE LUX S.R.L.,
CALEA VICTORIEI nr.2, sector3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONSIGNATIE DE LUX

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01475
(151) 07/03/2017
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

zazaSing

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără caracter
de periodice);articole de birou, materiale
publicitate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comeciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,baze
de date; organizare de târguri şi expoziţii în
scop comercial, publicitar şi de promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
ş i / s a u  T V ) ;  c o n s u l t a n ţ ă  î n
domeniulmass-media, furnizare de camere de
discuţii în spaţiu virtual, respectiv pe
internet(internet chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizare de
târguri şi expoziţii în scop educativ.

42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01472
(151) 07/03/2017
(732) S.C. CUCINA DI FABIO S.R.L.,

Str. Lugoj, nr.28, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

FABIO PIZZA tradizionale controllo di
qualita

(591) Culori revendicate:Verde, roşu, roz,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;

270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01473
(151) 07/03/2017
(732) FALCO BUTOR S.R.L., Str.

Harghita, nr.88 MIERCUREA-CIUC
ROMANIA 

(540)

FALCOFITNESS

(591) Culori revendicate:verde neon
(pantone 802C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

25 Echipament sportiv (îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜


