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Cereri Mărci publicate în 15/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06908 08/11/2017 SAHA COMIMPEX SRL ÜNLÜ

2 M 2017 07064 08/11/2017 SC Teaz & More SRL TEAZ - ceai cu zâmbet

3 M 2017 07182 08/11/2017 ENEA OVIDIU MIHAI Regatul Sălbatic

4 M 2017 07183 08/11/2017 MEDIPLUS EXIM SRL RESPIRO

5 M 2017 07185 08/11/2017 MIHAI OVIDIU CIOBAN I.L.A. INSTITUTUL
DE LEADERSHIP SI
ANTREPRENORIAT

6 M 2017 07186 08/11/2017 SC PREMIUM SECURITY S.R.L. PS PREMIUM SECURITY

7 M 2017 07187 08/11/2017 S.C. ASPHALT RECYCLING
TECHNOLOGIES S.R.L

artfix

8 M 2017 07188 08/11/2017 SC BOMBONIERA SRL Bomboniera GOOD LIFE

9 M 2017 07189 08/11/2017 S.C. XRAY CONSULT & TECH
S.R.L.

XRAY consult&tech LTD

10 M 2017 07190 08/11/2017 SC IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

ATTRIUS

11 M 2017 07191 08/11/2017 SC STIL MEDIA SRL produse LOCALE PENTRU
LOCALNICI

12 M 2017 07192 08/11/2017 SC ROCK STAR CONSTRUCT
SRL

ARHIKIT RESURSE pentru
ARHITECŢI

13 M 2017 07193 08/11/2017 TEATRUL EXCELSIOR GALA PREMIILOR EXCELSIOR

14 M 2017 07194 08/11/2017 FEROVAL STEEL SRL FEROVAL STEEL

15 M 2017 07195 08/11/2017 SC MABO VISION SRL Utilaje MABO

16 M 2017 07196 08/11/2017 S.C MEDICAL DEVICES &
DIAGNOSTICS S.R.L.

K OPTIC FII ALTCEVA

17 M 2017 07197 08/11/2017 AGROBION Plus S.R.L. AGROBION ÎNGRĂŞĂMÂNT

18 M 2017 07201 08/11/2017 SC BORO PR &
COMMUNICATION SRL

DEVO - FORUMUL MARILOR
DEZVOLTATORI

19 M 2017 07202 08/11/2017 RIVIERA BIKE SRL GOSPODARUL PROFESIONIST

20 M 2017 07203 08/11/2017 DR. PHYTO SRL LARIDEP

21 M 2017 07204 08/11/2017 DR. PHYTO SRL VIROSEPT

22 M 2017 07205 08/11/2017 DR. PHYTO SRL RINOSEPT

23 M 2017 07206 08/11/2017 DR. PHYTO SRL RINODEP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 07207 08/11/2017 SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED
PARIURI ALTFEL

25 M 2017 07208 08/11/2017 MIRUNA CONSTANTINESCU INLET - the Outlet where
everything is "IN"!

26 M 2017 07209 08/11/2017 ALEXANDRU VIŞAN DRIP COFFEE SHOP

27 M 2017 07210 08/11/2017 SBI DIGITAL MARKETING
LIMITED

PLUS 10

28 M 2017 07211 08/11/2017 SBI DIGITAL MARKETING
LIMITED

PLUS 5

29 M 2017 07212 08/11/2017 FARMEC SA Centrul de cercetare pentru
curățenie

30 M 2017 07213 08/11/2017 SBI DIGITAL MARKETING
LIMITED

ARENA BONUS

31 M 2017 07214 08/11/2017 SBI DIGITAL MARKETING
LIMITED

WORLD LOTTO

32 M 2017 07215 08/11/2017 SBI DIGITAL MARKETING
LIMITED

3 TRIPLE CHANCE

33 M 2017 07216 08/11/2017 DANIELA GEANINA HARABOR Micul Curios

34 M 2017 07217 08/11/2017 SC APICOLA PASTORAL
GEORGESCU SRL

Melia Natura este dulce
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(210) M 2017 06908
(151) 08/11/2017
(732) SAHA COMIMPEX SRL, BD-

UL UNIRII NR. 59, BL. F2, AP.
80, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ÜNLÜ

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

29. Pastă de roșii, suc de roșii pentru gătit,
sucuri de legume pentru gătit.
32. Suc de roșii (băuturi), sucuri din fructe și
legume (băuturi).

───────

(210) M 2017 07064
(151) 08/11/2017
(732) SC Teaz & More SRL, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 4, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 610088,
ROMANIA

(540)

TEAZ - ceai cu zâmbet

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
25.01.10; 25.07.22; 27.05.01; 27.05.02

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen și
pentru artiști, pensule, material didactic și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic

pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, material pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07182
(151) 08/11/2017
(732) ENEA OVIDIU MIHAI, CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 75-79,
BL. 73-75, SC. A, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050713,
B, ROMANIA

(540)

Regatul Sălbatic

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 03.04.07; 03.04.26;
05.03.02; 05.03.20; 05.13.08; 01.07.01

(591) Culori revendicate:verde, auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2017 07183
(151) 08/11/2017
(732) MEDIPLUS EXIM SRL, STR.

CIOBANULUI, NR.133, JUDEŢUL
ILFOV, MOGOŞOAIA, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA,
STR.BIBESCU VODA, NR.2,
BL.P5, SC.2, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040152, RO.BU,
ROMANIA

(540)

RESPIRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.06; 26.01.18; 02.09.01

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

3. Săpunuri nemedicinale, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2017 07185
(151) 08/11/2017
(732) MIHAI OVIDIU CIOBAN, BD.

NICOLAE TITULESCU NR. 18, BL.
P8, APT. 75, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(540)

I.L.A. INSTITUTUL
DE LEADERSHIP SI
ANTREPRENORIAT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 05.03.17; 05.13.01

(591) Culori revendicate:METALLIC GOLD
#D4AF37 RGB (212,175,55)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2017 07186
(151) 08/11/2017
(732) SC PREMIUM SECURITY S.R.L.,

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.
7, MANSARDA, CAM. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PS PREMIUM SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.12; 14.05.23

(591) Culori revendicate:turcoaz-Pantone 326
EC

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2017 07187
(151) 08/11/2017
(732) S.C. ASPHALT RECYCLING

TECHNOLOGIES S.R.L, STR.
CALEA MOLDOVEI NR. 15 A, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA ,
ROMANIA

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

(540)
artfix

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal). (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07188
(151) 08/11/2017
(732) SC BOMBONIERA SRL, CALEA

13 SEPTEMBRIE, NR. 191,
AP.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Bomboniera GOOD LIFE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 19.03.03; 01.15.11

(591) Culori revendicate:roşu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07189
(151) 08/11/2017
(732) S.C. XRAY CONSULT & TECH

S.R.L., STR. FICUSULUI NR.
1, JUD. ILFOV, BALOTEŞTI,
ROMANIA

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

(540)

XRAY consult&tech LTD
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/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).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07190
(151) 08/11/2017
(732) SC IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL, STR. PALAS NR.
7A, JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. I, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730

(540)

ATTRIUS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.03.01; 26.03.12; 26.11.08

(591) Culori revendicate:galben, maro închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2017 07191
(151) 08/11/2017
(732) SC STIL MEDIA SRL, B-DUL

CORNELIU COPOSU NR. 14,
BL. 25A, SC. A, AP. 2, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

produse LOCALE
PENTRU LOCALNICI

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 26.01.16; 01.15.15;
01.15.21; 01.15.23

(591) Culori revendicate:verde, mov,
portocaliu, alb

(511) Produse și/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).

───────
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(210) M 2017 07192
(151) 08/11/2017
(732) SC ROCK STAR CONSTRUCT

SRL, ALEEA TEIŞANI NR.
137A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARHIKIT RESURSE
pentru ARHITECŢI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.02.07

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

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

───────

(210) M 2017 07193
(151) 08/11/2017
(732) TEATRUL EXCELSIOR, STR.

ACADEMIEI NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
GALA PREMIILOR

EXCELSIOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate de vânzare).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de

înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07194
(151) 08/11/2017
(732) FEROVAL STEEL SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 560, JUD. TIMIS,
COMUNA
SANANDREI, 307375, ROMANIA

(540)

FEROVAL STEEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
26.01.12; 26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
metalice neelectrice, mici articole de fierărie,
case de bani, containere metalice pentru
depozitare sau transport.

───────
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(210) M 2017 07195
(151) 08/11/2017
(732) SC MABO VISION SRL, STR.

BRESTEI NR. 4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(540)

Utilaje MABO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.04.16; 18.01.08; 18.01.17;
18.01.23; 15.07.01; 15.07.03

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07196
(151) 08/11/2017
(732) S.C MEDICAL DEVICES &

DIAGNOSTICS S.R.L., STR.
DRUMUL VALEA FURCII NR.
111C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

K OPTIC FII ALTCEVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, regruparea
în avantajul terţilor a următoarelor produse:
ochelari de soare, ochelari corectori, ochelari,
lentile de contact, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri de ochelari, etui-uri pentru
ochelari pentru a permite clientilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, comerţ
cu amănuntul şi
cu ridicata a următoarelor produse: ochelari
de soare, ochelari corectori, ochelari, ochelari
de soare şi lentile de contact, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, rame pentru
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ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari, conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
educaţie, instruire, organizare şi susţinere de
cursuri, training-uri de specialitate referitoare la
serviciile menţionate în clasa 44.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii medicale, servicii de
oftalmologie.

───────

(210) M 2017 07197
(151) 08/11/2017
(732) AGROBION Plus S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 657 D, SAT.
BUTIMANU, JUD. DÂMBOVIŢA,
COM. BUTIMANI, ROMANIA

(540)

AGROBION ÎNGRĂŞĂMÂNT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrăşăminte chimice.

───────

(210) M 2017 07201
(151) 08/11/2017
(732) SC BORO PR &

COMMUNICATION SRL, STR.
ELENA DOAMNA NR. 20-22, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700538, ROMANIA

(540)
DEVO - FORUMUL

MARILOR DEZVOLTATORI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07202
(151) 08/11/2017
(732) RIVIERA BIKE SRL, STR. TĂNASE

BANCIU NR. 12, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160,
ROMANIA

(540)

GOSPODARUL
PROFESIONIST

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.01; 02.01.15

(591) Culori revendicate:negru, CMYC
0.0.0.100. ; galben pantone yellow C

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

7. Generatoare de curent, generatoare de
electricitate, maşini pentru decojirea cerealelor,
maşini pentru decojirea porumbului, separatoare
de cereale, mori pentru uz caznic, altele
decât cele manual, maşini agricole, maşini de
secerat şi treierat, mori (maşini), pompe cu
vacuum (maşini), pompe centrifuge, maşini de
satinare, maşini de separare, maşini de facut
cârnaţi, maşini de tocat electrice pentru uz
casnic, maşini de sfărâmare, lame de ferăstrău
(componente de maşini), ferestraie (maşini),
fierestrău cu lanţ (maşini), foarfeci electrice,
brazdare de plug, aparate electrice de sudură,
aparate de sudură cu arc electric, aparat de
sudură acţionat cu gaz, aparate de sudură
electrice, maşini electrice de sudură, aparate
pentru îndreptare, generatoare de curent în caz
de urgentă, strunguri (maşini unelte), maşini
de tuns iarba (maşini), atomizoare (maşini),
pluguri, suporturi de ferăstrău, ferăstrău (unelte
manuale), ferăstrău cu lanţ, dalti pentru maşini,
cleşti de tăiat (maşini), cultivatoare (maşini),
exavatoare pentru săpat şanţuri (pluguri),
ambreiaje, altele decât pentru vehiculele de
teren, lampă de sudură cu gaz, scule manuale,
altele decât cele acţionate manual, suporturi
pentru scule, motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, cultivatoare
motozitate, maşini de secerat şi recoltare,
maşini de secerat, (cuţite pentru maşini), maşini
de secerat, greble pentru maşini de greblat,
maşini de greblat, aparate electrice de lipire,
pluguri de îndepartare a gazonului, roţi de
maşini, separatoare de apa, echipament pentru
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agricultură, grădinărit, şi silvicultură (electrice),
cuplaje şi organe de transmisie, maşini şi
maşini unelte, motoare, cuplaje şi organe de
transmisie, instrumente agricole altele decât
cele acţionate manual, unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual, prese electrice de
fructe, pentru uz casnic, maşini de măcinare,
maşini de pulverizat vopseaua, pulverizatoare
(maşini), pompe (componente ale maşinilor sau
motoarelor), maşini de zdorbit, maşini electrice
de găurit, pistoale de lipit electrice, ciocane
pneumatic, maşini de recoltat, aparate electrice
pentru bucătărie, scule (componente de maşini),
maşini unelte.
8. Pulverizatoare de insecticid (unelte manuale),
vaporizatoare de insecticide (unelte manuale),
maşini de tocat carne (unelte manuale),
aparate pentru distrugerea paraziţilor din plante,
pompe manuale, tocătoare de legume, aparate
de marunţit legume, feliatoare de legume,
unelte ascuţite (unelte manuale), foarfeca
pentru peluze, unelte manuale pentru grădină,
săpător (scule manuale), foarfece pentru gazon
(instrumente manuale), scule şi instrumente de
mână acţionate manual, ferăstraie mecanice,
ciocane (unelte manuale), unelte manuale,
burghie de perforare (piese de unelte manuale),
foarfece pentru gazon (instrumente manuale),
maşini de tocat carne (unelte manuale), cleşti,
ciocane de nituit (unelte manuale), lame de
ferăstrău (componente de unelte manuale),
foarfeci, unelte de răzuit (unelte manuale).
11. Plite, arzătoare cu petrol, maşini de gătit,
aparate şi instalaţii de gătit, inele de gătit,
ustensile electrice pentru gătit, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, lumini pentru biciclete, lămpi
electrice, grătare, arzătoare de gaz, instalaţii
de tragere a apei, aparat de absorbţie a apei,
filtre pentru apa potabilă, aparat de absorbţie
a apei, accesorii de reglare pentru aparatele şi
conductele de apa sau gaz.
21. Aparate şi maşini de lustruire pentru uz
casnic, non-electrice, stropitori, stropitori pentru
udarea florilor şi plantelor, dispozitive de stropire.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţia comercială, lucrări de birou,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii de promovare şi de informare,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse, a pieselor de schimb
pentru biciclete,triciclete, scutere şi alte vehicule
terestre permiţând consumatorilor, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
servicii de import-export, servicii oferite de un
lanţ de magazine.

───────

(210) M 2017 07203
(151) 08/11/2017
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LARIDEP

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură

───────
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(210) M 2017 07204
(151) 08/11/2017
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VIROSEPT

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sudură.

───────

(210) M 2017 07205
(151) 08/11/2017
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
RINOSEPT

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.

───────

(210) M 2017 07206
(151) 08/11/2017
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
RINODEP

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.

───────

(210) M 2017 07207
(151) 08/11/2017
(732) SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED, LIBRARY STREET,
SUITE 7, HADFIELD HOUSE,
GIBRALTAR, GIBRALTAR ,
GIBRALTAR

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PARIURI ALTFEL

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7579C), verde (Pantone 3308C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/11/2017

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

9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator (computer
game programs), aplicații software, mecanisme
pentru aparate cu preplată, distribuitoare
automate de bilete, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, baze de date
computerizate, baze de date electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de cazinou, jocuri de
noroc, pariuri, loterii, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune.

───────

(210) M 2017 07208
(151) 08/11/2017
(732) MIRUNA CONSTANTINESCU,

STR. CONSTANTIN DUDESCU NR.
15, BL. S3, AP. 21, ET. 7, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, ROMANIA

(540)
INLET - the Outlet where

everything is "IN"!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 07209
(151) 08/11/2017
(732) ALEXANDRU VIŞAN , STR.

PANAIT CERNA NR. 7, BL. M44,
SC. 2, ET. 3, AP. 40, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DRIP COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
11.03.01; 14.01.05

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

35. Regruparea în avantajul terţilor respectiv
cafea şi ceai (cu excepţia transportului) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
comod.
43. Restaurante, servicii oferite de cafenele.

───────
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(210) M 2017 07210
(151) 08/11/2017
(732) SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED, LIBRARY STREET,
SUITE 7, HADFIELD HOUSE,
GIBRALTAR, GIBRALTAR ,
GIBRALTAR

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PLUS 10

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.02.08;
26.04.09; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.07.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7579C), verde (Pantone 3308C)

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

9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator (computer
game programs), aplicații software, mecanisme
pentru aparate cu preplată, distribuitoare
automate de bilete, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, baze de date
computerizate, baze de date electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de cazinou, jocuri de
noroc, pariuri, loterii, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune.

───────

(210) M 2017 07211
(151) 08/11/2017
(732) SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED, LIBRARY STREET,
SUITE 7, HADFIELD HOUSE,
GIBRALTAR, GIBRALTAR ,
GIBRALTAR

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PLUS 5

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.02.08;
26.04.09; 27.05.01; 27.05.08; 27.07.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7579C), verde (Pantone 3308C)

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

9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator (computer
game programs), aplicații software, mecanisme
pentru aparate cu preplată, distribuitoare
automate de bilete, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, baze de date
computerizate, baze de date electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de cazinou, jocuri de
noroc, pariuri, loterii, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune.

───────
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(210) M 2017 07212
(151) 08/11/2017
(732) FARMEC SA, STR. HENRI

BARBUSSE NR. 16, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400616,
ROMANIA

(540)
Centrul de cercetare

pentru curățenie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri
(nemedicinale), parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
cosmetice pentru sprâncene, creme tonifiante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, produse de curăţare a pielii
(produse cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, produse de protecţie solară (cosmetice),
creme pentru corp (produse cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
pentru curăţarea feţei (cosmetice), produse
cosmetice de protecţie a buzelor, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de lapte, produse de curăţare pentru
perii cosmetice, loţiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub formă
de
geluri, produse cosmetice sub formă de uleiuri,
produse cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de pudră, şerveţele pentru
faţă îmbibate cu produse cosmetice, tampoane
de curăţare impregnate cu produse cosmetice,
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), seturi de produse cosmetice
pentru igienă bucală, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, măşti pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
produse cosmetice sub formă de aerosoli

pentru îngrijirea pielii, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
geluri pentru folosire după expunerea la soare
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, piatră ponce, uleiuri de baie
nemedicinale, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, uleiuri de baie de uz cosmetic, uleiuri
de baie care nu sunt medicinale, săpunuri
cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri lichide,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri carbolice, săpunuri
deodorante, săpunuri şi geluri, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri pentru toaletă,
săpunuri de faţă, săpunuri pentru mâini,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri-
cremă de corp, săpunuri de baie lichide,
săpunuri de toaletă nemedicinale, săpunuri din
buretele Loofah, săpunuri stick pentru bărbierit
(cosmetice), săpunuri sub formă
de gel, săpunuri lichide pentru mâini şi faţă,
creme exfoliante, produse exfoliante, produse
exfoliante pentru picioare, produse exfoliante
pentru îngrijirea pielii, produse exfoliante pentru
curăţarea pielii, produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante pentru mâini, produse
exfoliante pentru faţă, produse exfoliante pentru
faţă (nemedicinale), produse exfoliante de
uz cosmetic, loţiuni tonice (cosmetic), loţiuni
tonice pentru faţă (cosmetic), loţiuni tonice
pentru piele (nemedicinale), loţiuni tonice
pentru păr (nemedicinale), loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe corp, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe faţă,
şampoane, produse pentru aranjarea părului,
spume pentru aranjarea părului, înălbitori şi alte
preparate pentru spălare, geluri pentru aranjarea
părului, articole de parfumerie pe bază de
cedru, loţiuni de aranjare a părului, preparate
pentru coafură permanentă şi ondulare, geluri
sub formă de sprayuri pentru coafură, preparate
pentru ondulare permanentă, loţiuni pentru
ondularea părului, preparate pentru ondularea
părului, loţiune permanentă pentru ondularea
părului, soluţii de ondulare permanentă la rece,
produse pentru decolorarea părului, produse
pentru decolorarea şuviţelor de păr (preparate
de nuanţare), deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante şi antiperspirante,
deodorante de corp (parfumerie), deodorante
de uz personal, deodorante pentru îngrijirea
corpului, deodorante de uz personal
(parfumerie), sprayuri deodorante pentru zona
intimă feminină, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante pentru oameni sau pentru
animale, deodorante de uz personal sub formă
de batoane, loţiuni bay rum (cel mai des utilizate
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ca aftershave sau apă de colonie, dar
şi ca deodorante, de asemenea utilizate
ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), deodorante pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, produse pentru bărbierit, gel
după bărbierit, loţiuni de bărbierit, gel pentru
bărbierit, loţiune după bărbierit, spray-uri pentru
bărbierit, lapte hidratant după bărbierit, cremă
hidratantă după bărbierit, pietre de alaun pentru
bărbierit, preparate pentru folosire înainte de
bărbierit, soluţii de bronzare, cosmetice pentru
bronzare, loţiuni pentru bronzare, creme pentru
bronzare, geluri pentru bronzare, gel pentru
bronzare, preparate pentru bronzare artificială,
loţiuni cosmetice pentru bronzare, creme pentru
bronzarea pielii, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, preparate pentru hidratarea pielii
înainte de bronzare, pudre cosmetice pentru
faţă, pudre pentru faţă, creme cu protecţie
solară, preparate cu protecţie solară, produse
de protecţie solară, spray-uri de protecţie
solară, creme de protecţie solară (cosmetic),
uleiuri de protecţie solară (cosmetic), uleiuri
pentru protecţie solară (cosmetice), preparate
cosmetice cu protecţie solară, ruj cu protecţie
solară (cosmetice), creme de protecţie solară
pentru bebeluşi, cremă cu protecţie solară
rezistentă la apă, loţiuni cu protecţie solară
(de uz cosmetic), preparate cu protecţie solară
puternică sau totală, perle de baie(cosmetice),
săruri de baie, săruri de baie (nemedicinale),
săruri de baie (nu de uz medical), săruri de baie
parfumate, săruri pentru baie, altele decât
cele pentru uz medical, produse pentru
îngrijirea dinţilor, loţiuni pentru curăţarea dinţilor,
produse pentru lustruirea dinţilor, produse pentru
curăţarea dinţilor, paste pentru albirea dinţilor,
preparate pentru curăţarea dinţilor, creme pentru
albirea dinţilor, geluri pentru curăţarea dinţilor,
pulbere pentru curăţarea dinţilor, pudră pentru
curăţarea dinţilor, geluri pentru albirea dinţilor,
benzi de albire a dinţilor, preparate masticabile
pentru curăţarea dinţilor, produse masticabile
pentru îngrijirea dinţilor, preparate de albire
a dinţilor, produse lichide pentru curăţarea
dinţilor, benzi de albire pentru dinţi impregnate
cu preparate de albire a dinţilor (cosmetic),
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a
dinţilor, produse pentru curăţarea dinţilor şi ape
de gură, pastă de dinţi sub formă de gumă de
mestecat, cremă pentru unghii, gel pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, întăritor pentru unghii, lac de unghii,
ojă de unghii, întăritor pentru unghii (cosmetic),
vârfuri pentru unghii (cosmetic), primer pentru
unghii (cosmetic), bază pentru unghii (cosmetic),
loţiuni pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru repararea

unghiilor, lac pentru albirea unghiilor, produse
pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de bază pentru unghii,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
strat superior pentru lac de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, creioane corectoare
pentru lacul de unghii, pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, produse de îndepărtare a
lacului de unghii, produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, beţişoare universale cu
vată de uz personal, beţişoare de bumbac pentru
uz cosmetic, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, şerveţele impregnate cu produse
cosmetice, şerveţele cosmetice umezite în
prealabil, şerveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse de machiaj pentru faţă
şi corp, demachiante pentru ochi, dischete
demachiante din vată (de uz cosmetic), produse
demachiante pentru ochi, creme depilatoare,
loţiuni depilatoare, pudră de talc, pudră de
talc parfumată, pudră de talc pentru corp,
pudră de talc pentru toaletă, pudră de talc
pentru bebeluşi (nemedicinală), ceară pentru
epilat, ceară pentru mustaţă, geluri de masaj,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, agenţi de slăbit
(cosmetici), cu excepţia celor de uz medical,
lapte de migdale de uz cosmetic, adezivi
pentru uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
geluri cosmetice pentru ochi, geluri hidratante
(produse cosmetice), gel de Aloe vera de uz
cosmetic, parfumuri, apă parfumată, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri solide,
beţișoare parfumate, potpuriuri parfumate,
creme parfumate, şerveţele parfumate, uleiuri
parfumate, apă de parfum, aromatizanţi pentru
parfumuri, produse de parfumerie, spray
parfumat pentru casă, sprayuri parfumate
pentru corp, apă parfumată pentru lenjerie,
loţiuni parfumate pentru corp, creme pentru
corp parfumate, parfumuri de uz personal,
ulei de mentă (parfumerie), extracte de flori
(parfumerie), produse de parfumerie sintetice,
preparate pentru parfumarea camerei, spray-
uri parfumate pentru lenjerie, uleiuri parfumate
pentru îngrijirea pielii, loţiuni parfumate
(preparate de toaletă), pudră parfumată (de uz
cosmetic), articole de parfumerie şi odorizante,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, loţiuni şi
creme de corp parfumate, săculeţi parfumaţi
pentru mască de ochi, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, loţiuni
pentru corp parfumate (preparate de toaletă),
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detergent pentru spălare, produse pentru spă
lare, preparate pentru spălare, lichide pentru
spălarea rufelor, detergenți pentru spălarea
vaselor, lichid pentru spălarea vaselor, aditivi
pentru spălarea rufelor, produse de curățare
de uz casnic, substanțe de curățare pentru uz
casnic, preparate chimice de curățare pentru uz
casnic, produse de curățare sub formă de
spray de uz casnic, produse pentru curățarea
geamurilor (de lustruire), produse sub formă
de spray pentru curățarea geamurilor, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, detartranți
de uz casnic, detartranți praf folosiți pentru
mașina de spălat, pastă abrazivă, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea ruginii, produse antirugină (pentru
îndepărtarea ruginii), produse pentru lustruirea
mobilei, produse pentru lustruirea podelelor,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
agenți caustici
pentru curățare, amoniac pentru curățenie, cârpe
impregnate pentru lustruit, ceară antiderapantă
pentru dușumele, decapanți, detergenți de uz
menajer, detergenți de uz casnic, odorizante
pentru parfumarea aerului, preparate de curățare
pentru zidărie, preparate de curățare pentru
sticlă, preparate pentru curățarea scurgerilor,
preparate pentru îndepărtarea grăsimilor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse de curățat pentru cuptoare,
produse de curățat pentru toalete, produse
antistatice de uz menajer, produse de înălbire
de uz casnic, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curățarea tapițeriei,
soluții pentru curățarea covoarelor, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, săpun de uz casnic,
sodă caustică.

35. Administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate furnizate
prin Internet, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
organizarea de publicitate, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate în
reviste, publicitate și reclamă, publicitate în
cinematografe, publicitate pentru cinematografe,
publicitate prin corespondență, agenții de
publicitate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate și marketing,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de reclamă și
publicitate, organizarea afacerilor comerciale,
organizarea administrării afacerilor, planificarea
afacerilor, planificarea administrării afacerilor,
analiza afacerilor comerciale, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare
online, servicii online de prelucrare de date,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────
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(210) M 2017 07213
(151) 08/11/2017
(732) SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED, LIBRARY STREET,
SUITE 7, HADFIELD HOUSE,
GIBRALTAR, GIBRALTAR ,
GIBRALTAR

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ARENA BONUS

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.02.05;
26.04.09; 24.17.25; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7579C), verde (Pantone 3308C)

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

9. Programe de calculator descărcabile
[downloadable software], programe de calculator
înregistrate (recorded software), programe
pentru jocuri pe calculator (computer game
programs), aplicații software, mecanisme pentru
aparate cu preplată, distribuitoare automate
de bilete, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, baze de date computerizate,
baze de date electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de cazinou, jocuri de
noroc, pariuri, loterii, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune.

───────

(210) M 2017 07214
(151) 08/11/2017
(732) SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED, LIBRARY STREET,
SUITE 7, HADFIELD HOUSE,
GIBRALTAR, GIBRALTAR ,
GIBRALTAR

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WORLD LOTTO

(531) Clasificare Viena: 01.05.24; 26.02.07;
27.03.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
27.05.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7579C), verde (Pantone 3308C)

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

9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator (computer
game programs), aplicații software, mecanisme
pentru aparate cu preplată, distribuitoare
automate de bilete, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, baze de date
computerizate, baze de date electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de cazinou, jocuri de
noroc, pariuri, loterii, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune.

───────
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(210) M 2017 07215
(151) 08/11/2017
(732) SBI DIGITAL MARKETING

LIMITED, LIBRARY STREET,
SUITE 7, HADFIELD HOUSE,
GIBRALTAR, GIBRALTAR ,
GIBRALTAR

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

3 TRIPLE CHANCE

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.04.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.12; 27.05.07;
27.07.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7579C), verde (Pantone 3308C)

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

9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator (computer
game programs), aplicații software, mecanisme
pentru aparate cu preplată, distribuitoare
automate de bilete, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, baze de date
computerizate, baze de date electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de cazinou, jocuri de
noroc, pariuri, loterii, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune.

───────

(210) M 2017 07216
(151) 08/11/2017
(732) DANIELA GEANINA HARABOR,

ŞOS. COLENTINA NR. 62, BL. 113,
SC. A SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021186, ROMANIA

(540)

Micul Curios

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2017 07217
(151) 08/11/2017
(732) SC APICOLA PASTORAL

GEORGESCU SRL, ŞOS.
GIURGIULUI NR. 290E, JUDEŢUL
ILFOV, JILAVA, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Melia Natura este dulce

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.15.15; 03.13.04; 03.05.24; 27.05.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse cosmetice (cu excepţia ojei şi a
produselor de îngrijire pentru unghii), farduri,
deodorante, parfumuri, toate pe baza de produse
apicole şi plante.
5. Suplimente alimentare pe baza de produse
apicole şi plante, de uz farmaceutic.
30. Miere.
32. Siropuri pe baza de produse apicole şi
plante.

───────



                                                 

                                                    

Erată
Referitor la depozitele M 2017/05929 şi M 2017/05930 din data de 14.09.2017, publicate la
data de 21.09.2017, clasa 12 are următorul cuprins:

Clasa 12: Piese auto, componente şi ansambluri pentru automobile şi anume, bare de
protecţie faţă şi spate, ornamente pentru centuri, ornamente pentru parbriz, aplicaţii
pentru capota de portbagaj şi stâlpi, ornamente de uşă şi acoperiş, module pentru ferestre,
garnituri pentru uşile autovehiculelor, garnituri interioare şi exterioare pentru centuri,
şanţuri de scurgere pentru ferestre, geamuri mici, ornamente laterale de caroserie,
ornamente de şanţuri de acoperiş, ornament locaş roţi, panouri pentru praguri, căptuşeli,
spoilere, grilaje, portbagaje auto pentru capotă, şine de acoperiş, scări pentru vehicule,
caroserii, apărătoare, panouri pentru uşi, panouri triunghiulare, geamuri glisante manuale
şi electrice, scaune, piese structurale pentru scaune faţă şi spate, ansambluri pentru spătare
de scaun, ansambluri pentru dispozitive de reglat scaune, tetiere, perne pentru susţinerea
zonei cervicale, suporturi pentru braţe, module de uşă, sisteme de ferestre, mânere pentru
uşi exterioare şi interioare, uşi glisante electrice, uşi electrice de portbagaj, portbagaje
automate, pedale, bare de torsiune, încuietori pentru capote, încuietori pentru portbagaje,
balamalele haionului, zăvoare de închidere, balamale de uşă, balamale de portbagaj,
balamale de capote, tije capotă, tijă de torsiune, percutoare încuietori, agăţătoare, module
de uşă structurale, module sigilate, obiecte de metal modulare, module integrate, module
pentru portbagaj şi haion, module complete de uşă, sisteme de cablu şi tambur cu o singură
şină, sisteme de cablu cu cablu dublu şi tambur, pavilioane pentru automobile, plafoane
rigide, plafoane retractabile, capace modulare, oglinzi exterioare, oglinzi interioare,
consola de deasupra, uşi, glugi, capote de portbagaj, panouri pentru plafoane, coloane,
panouri laterale caroserie, panouri pentru podele, bare de protecţie, grinzi de intruziune,
turnuri de şoc , montanţi ai parbrizului, suporturi de motor, suporturi pentru radiator,
cadre, rame auxiliare, braţ de suspensie, bare de şasiu, module complete de şasiu.  
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