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Cereri Mărci publicate în 16/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07184 09/11/2017 SC SOLACIUM PHARMA SRL S SOLACIUM PHARMA DIGEST

2 M 2017 07218 09/11/2017 CORELLI WINE AND FOOD
SRL

Zein PREMIUM QUALITY
LEBANESE FOOD

3 M 2017 07219 09/11/2017 CORELLI WINE AND FOOD
SRL

Al Amir by Zein

4 M 2017 07220 09/11/2017 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

IBUCLIN

5 M 2017 07221 09/11/2017 SC AZAYO TRADE SRL wave easy fabric display

6 M 2017 07222 09/11/2017 SC AZAYO TRADE SRL trademedia Print & Marketing
Displays

7 M 2017 07223 09/11/2017 SC INTERMARK SRL Frutti Fresh

8 M 2017 07224 09/11/2017 SCANDINAVIAN DESIGN
HOUSE SRL

SD HOUSE

9 M 2017 07225 09/11/2017 SC FAN COURIER EXPRESS
SRL

ZIUA NAŢIONALĂ A
CURIERULUI

10 M 2017 07226 09/11/2017 OTEN. V&B SRL-D La Nu Ştiu Cine OTEN'S
CREPERIE CREPES &
GALETTES

11 M 2017 07227 09/11/2017 SC REGINALD SUITS SRL R Reginald

12 M 2017 07228 09/11/2017 SC INTERNATIONAL SERVICE
EXPERT SRL

CĂLĂTOREŞTE CU DRAGOŞ

13 M 2017 07229 09/11/2017 MIHAELA PREDA START coffee & snack

14 M 2017 07231 09/11/2017 SC CLONDALKIN SRL tribo GET TOGETHER

15 M 2017 07232 09/11/2017 CHEMPROD SRL TermoFluid

16 M 2017 07233 09/11/2017 RADU-IOAN MÂNEA CAFAI

17 M 2017 07234 09/11/2017 CHEMPROD SRL AutoFluid

18 M 2017 07235 09/11/2017 RADU-IOAN MÂNEA PAPA JACQUES

19 M 2017 07236 09/11/2017 HYDROLINE SRL Hydroline

20 M 2017 07238 09/11/2017 MAXIM SRL MAXIM

21 M 2017 07239 09/11/2017 MAXIM SRL MAXIM

22 M 2017 07240 09/11/2017 SC CASA TERMOPANELOR
SRL

CT CASA TERMOPANELOR

23 M 2017 07241 09/11/2017 LIUBOV CADUC STEP IT ACADEMY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 07242 09/11/2017 BOGDAN DARAGIU VI VIXARI

25 M 2017 07243 09/11/2017 ANDREI-ALEXANDRU ANGHEL FASHIONLOOK

26 M 2017 07244 09/11/2017 SC CONTEC FOODS SRL Dulceaţă OLYMPIA din Tecuci

27 M 2017 07245 09/11/2017 SC CAFEA FORTUNA SRL FORTUNA VERVA

28 M 2017 07247 09/11/2017 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

MODE SELECT

29 M 2017 07249 09/11/2017 SHUAI DUO SRL BLACK VELVET

30 M 2017 07250 09/11/2017 MIHAI ROSU
MIHAI DRAGNE

Weebe

31 M 2017 07251 09/11/2017 CEBIS International SRL WORMIK

32 M 2017 07252 09/11/2017 CEBIS International SRL HEPATARGINE FORTE

33 M 2017 07253 09/11/2017 PUBLICHRISS SRL City Park Residence

34 M 2017 07254 09/11/2017 CEBIS International SRL LACTABIOTIC

35 M 2017 07255 09/11/2017 AGROIND CAUACEU S.A. agrofertil

36 M 2017 07256 09/11/2017 CEBIS International SRL GASTROREFLUX DOUBLE
ACTION

37 M 2017 07257 09/11/2017 CEBIS International SRL VIAKAN

38 M 2017 07258 09/11/2017 CEBIS International SRL VITAKAN

39 M 2017 07259 09/11/2017 CEBIS International SRL ENTEROFORT

40 M 2017 07260 09/11/2017 ULTRA BRIGHT S.R.L. UB ULTRA BRIGHT future light

41 M 2017 07261 09/11/2017 CEBIS International SRL REHYDROL

42 M 2017 07262 09/11/2017 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA

PRIETENI FĂRĂ CUVINTE

43 M 2017 07263 09/11/2017 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA

Plinul lui Dinu

44 M 2017 07264 09/11/2017 CEBIS International SRL ADEKVITA

45 M 2017 07265 09/11/2017 CEBIS International SRL BABYGEL

46 M 2017 07266 09/11/2017 SIMONA-STEFANA JUNCU-
AXINIA

Chosette SILK & DESIGN

47 M 2017 07267 09/11/2017 HOZOC FLORIN LifeSolutions by VITA34 DIE
STAMMZELLBANK

48 M 2017 07268 09/11/2017 STOP & SHOP SQUARE SA DECO FLORA

49 M 2017 07269 09/11/2017 MIHAI STELIAN GABOR

50 M 2017 07270 09/11/2017 STOP & SHOP SQUARE SA SNAGOV PLAZA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2017 07271 09/11/2017 British American Tobacco

(Brands) Limited
NEOCAPSULES

52 M 2017 07272 09/11/2017 FLORIN HOZOC BESMAX LIFE SOLUTIONS

53 M 2017 07273 09/11/2017 MIHAI STELIAN GABOR Vin La Muzica

54 M 2017 07274 09/11/2017 PHARMAKOM 2000 S.R.L. Natura Toys

55 M 2017 07275 09/11/2017 BROXO SRL BROXO

56 M 2017 07276 09/11/2017 MEDIRYO SHOP SRL-D MedIryo
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(210) M 2017 07184
(151) 09/11/2017
(732) SC SOLACIUM PHARMA SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 60, ET. 2, CAMERA 1,
AXELE A-B, STÂLPII 11-16,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

S SOLACIUM
PHARMA DIGEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.12; 26.02.05

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

clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2017 07218
(151) 09/11/2017
(732) CORELLI WINE AND FOOD SRL,

ALEEA AVIAŢIEI NR. 3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

Zein PREMIUM QUALITY
LEBANESE FOOD

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 05.05.20; 05.05.21;
25.07.25

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu,
portocaliu

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────
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(210) M 2017 07219
(151) 09/11/2017
(732) CORELLI WINE AND FOOD SRL,

ALEEA AVIAŢIEI NR. 3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

Al Amir by Zein

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

(591) Culori revendicate:galben, negru,
portocaliu, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă,

───────

(210) M 2017 07220
(151) 09/11/2017
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337 ROAD NO.,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, NR. 3,
HYDERABAD, 500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
B, ROMANIA

(540)
IBUCLIN

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

5. Preparate farmaceutice şi medicinale.
───────

(210) M 2017 07221
(151) 09/11/2017
(732) SC AZAYO TRADE SRL, BD.

REPUBLICII NR. 149, BL. 30C, ET.
2, AP. 15, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

wave easy fabric display

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
fierărie, articole mici din metal, ţevi şi tuburi
metalice, seifuri, minereuri, structuri metalice
expoziţionale portabile.

───────
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(210) M 2017 07222
(151) 09/11/2017
(732) SC AZAYO TRADE SRL, BD.

REPUBLICII NR. 149, BL. 30C, ET.
2, AP. 15, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

trademedia Print &
Marketing Displays

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.06

(591) Culori revendicate:negru (pantone
process black C), roşu (pantone
1797C)

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2017 07223
(151) 09/11/2017
(732) SC INTERMARK SRL, STR.

LUCIAN BLAGA NR. 8, JUD.
BIHOR, STEI, ROMANIA

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde închis,
allb

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07224
(151) 09/11/2017
(732) SCANDINAVIAN DESIGN

HOUSE SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, ET. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
SD HOUSE

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

20. Mobilier, rame, oglinzi.
24. Ţesături şi broderii.
27. Covoare, preşuri, tapet, cu excepţia celui din
material textil.

───────
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(210) M 2017 07225
(151) 09/11/2017
(732) SC FAN COURIER EXPRESS SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ NR.
11C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020331, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

ZIUA NAŢIONALĂ
A CURIERULUI

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 02.01.16;
02.01.23; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07226
(151) 09/11/2017
(732) OTEN. V&B SRL-D, STR.

ARIEŞULUI NR. 31, BL. 8, SC. 4,
ET. 4, AP. 40, JUD. CLUJ, , CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

La Nu Ştiu Cine
OTEN'S CREPERIE

CREPES & GALETTES

(531) Clasificare Viena: 24.05.01; 25.01.19;
27.01.12; 27.05.24; 26.01.18

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

29. Lapte de migdale, lapte de arahide.
30. Clătite, clătite americane, clătite dulci şi/
sau sărate, sirop pentru clătite, clătite sărate
japoneze (okonomiyaki), aluat pentru prepararea
clătitelor, gofre, prăjituri, prăjiturele, produse
de patiserie şi cofetărie, torturi, tarte, plăcinte,
îngheţată, iaurt îngheţat, produse pe bază de
îngheţată, şerbet, ciocolată, biscuiţi, turtă dulce,
bomboane, praline, trufe (produse de cofetărie),
caramele, bezele moi (produse de cofetărie),
dulciuri pentru decorarea pomilor de Crăciun,
nuga, bomboane fondante (dulciuri), glazură de
torturi, marţipan, jeleuri de fructe (dulciuri), blaturi
de tort, budinci, mălai dulce, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, sosuri de fructe, sosuri
pentru îngheţată, decoraţiuni din ciocolată pentru
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articole de cofetărie, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, sandwich-uri, pizza, burgeri, chifle,
pâine şi alte produse de brutărie, sosuri pentru
salate, floricele de porumb, porumb copt, băuturi
pe bază de ciocolată, cacao sau cafea, băuturi
pe bază de ceai, suc de fructe (produse de
cofetărie).
32. Sucuri de fructe, sucuri de legume, sucuri
de aloe vera, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, limonade,
smoothies, băutură răcoritoare din ghimbir,
nectare din fructe non-alcoolice, băuturi non-
alcoolice, cocktail-uri non-alcoolice, must de
struguri, nefermentat, şerbet (băutură), siropuri
pentru băuturi, suc de roşii (băutură).
35. Regruparea în avantajul terţilor a clătitelor
si a altor produse de cofetărie, patiserie,
brutărie, gelaterie, a produselor din carne,
lapte, legume şi fructe, gemuri, compoturi,
ouă, a băuturilor pe bază de cafea, cacao şi
ciocolată, a băuturilor nealcoolice (cu excepţia
transportului), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), publicitate
online pe o reţea de computere, organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu.

41. Organizare de divertisment pentru
nunţi, botezuri, petreceri tematice, petreceri
aniversare, banchete, planificare şi coordonare
de petreceri.
43. Servicii de alimentaţie publică, furnizare
de alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii de oferire de mâncare şi băuturi,
fast-food, catering şi pentru acasă (takeaway
service), comandă la pachet, servicii de
restaurant, terasă, grădină de vară, cafenea,
cofetărie, bar, snack bar, furnizare de facilităţi
pentru nunţi, petreceri şi dans, servicii de
organizare de banchete, servicii de cocktail bar,
servicii de informare, consiliere, management
şi consultanţă referitoare la cele menţionate
anterior.

───────

(210) M 2017 07227
(151) 09/11/2017
(732) SC REGINALD SUITS SRL, STR.

PRIMĂVERII NR. 2, CAMERA 3,
COMUNA NUFĂRU, JUD. TULCEA,
MALCOCI, ROMANIA

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

(540)

R Reginald

(531) Clasificare Viena: 24.09.02; 24.09.05;
24.09.11; 25.01.19; 27.05.07; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07228
(151) 09/11/2017
(732) SC INTERNATIONAL SERVICE

EXPERT SRL, STR. EGRETEI NR.
33, ET. P, AP. 8, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

CĂLĂTOREŞTE CU DRAGOŞ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro, galben, roşu, alb, negru

(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).
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).
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07229
(151) 09/11/2017
(732) MIHAELA PREDA, STR. SG.

AVRAM PETCU NR. 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)

START coffee & snack

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 11.03.04;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz, olive
(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).
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 07231
(151) 09/11/2017
(732) SC CLONDALKIN SRL,

STR. OLGA STURZA NR. 42,
PARTER, CAMERA 5, COMUNA
MIROSLAVA, JUD. IAŞI, SAT
MIROSLAVA, 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)

tribo GET TOGETHER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou specifice
restaurantelor, barurilor, cafenelelor.
41. Divertisment.
43. Restaurante, baruri, cafenele, servicii de
catering cu alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2017 07232
(151) 09/11/2017
(732) CHEMPROD SRL, STR. ION

BUTEANU NR. 27, AP. 12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540409, ROMANIA

(540)
TermoFluid

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

1. Inhibitori pentru mortar, apă demineralizată,
nu de uz medical, lichid degivrant pentru
parbrize, lichide antigel pentru parbrize, lichide
de frână, uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri

hidraulice pentru circuite de frânare, uleiuri
pentru suspensii hidraulice, antigeluri, antigel
pentru radiatoare de vehicule, antigel pe bază
de etilenglicol, antigel pe bază de propilen glicol,
antigel pentru sistemul de răcire al vehiculelor,
aditivi chimici pentru mortar.
3. Lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
de curățare pentru parbriz, solvenți pe bază de
alcool utilizați ca produse de curățare.
4. Lubrifianți, lubrifianți pentru automobile,
lubrifianți pentru motoarele vehiculelor, lubrifianți
pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru prelucrarea metalelor,
lubrifianți pentru suprafețe metalice, lubrifianți
pentru echipamente agricole, uleiuri și unsori
industriale, lubrifianți, lubrifianți sub formă de
uleiuri, lubrifianți pentru motoare de automobil,
uleiuri de gresare (lubrifianți industriali),
lubrifianți folosiți ca uleiuri pentru angrenaje,
lubrifianți pentru protecția lanțurilor de fierăstraie,
lubrifianți pentru utilizare la prelucrarea
metalelor, lubrifianți pentru utilizare în procesele
industriale, lubrifianți pe bază de ulei, uleiuri
minerale lubrifiante, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri lubrifiante pentru motoare pe benzină,
uleiuri lubrifiante pentru aparate industriale
de refrigerare, uleiuri lubrifiante care conțin
aditivi care protejează metalul împotriva uzurii
prin frecare, uleiuri pentru turbocompresoare,
uleiuri pentru motoare, uleiuri de lubrifiere
pentru motoare de autovehicule, uleiuri pentru
turbine, uleiuri pentru angrenaje, uleiuri pentru
demulare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri sintetice
de compresor, uleiuri sintetice, agenți de
demulare (uleiuri), uleiuri de lubrifiere sub formă
de uleiuri hidraulice, uleiuri industriale pentru
lubrifierea suprafețelor, uleiuri pentru motoare
de autovehicule, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
uleiuri de lubrifiere pentru roți, uleiuri pentru
tratarea termică a metalelor, uleiuri de decofrare
(construcții).

───────
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(210) M 2017 07233
(151) 09/11/2017
(732) RADU-IOAN MÂNEA, ŞOS. VIILOR

NR. 101, BL. 1, SC. B, ET. 1, AP.
40, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CAFAI

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 16.03.17;
26.02.05; 11.03.03; 11.03.04; 27.05.01

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

30. Cafea.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a cafelei (cu
excepţia transportului), pentru a permite clienţilor
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.

───────

(210) M 2017 07234
(151) 09/11/2017
(732) CHEMPROD SRL, STR. ION

BUTEANU NR. 27, AP. 12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540409, ROMANIA

(540)
AutoFluid

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

1. Inhibitori pentru mortar, apă demineralizată,
nu de uz medical, lichid degivrant pentru
parbrize, lichide antigel pentru parbrize, lichide
de frână, uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, uleiuri
pentru suspensii hidraulice, antigeluri, antigel
pentru radiatoare de vehicule, antigel pentru
sistemul de răcire al vehiculelor, antigel pe bază
de etilenglicol, antigel pe bază de propilen glicol,
aditivi chimici pentru mortar.
3. Lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
de curățare pentru parbriz, solvenți pe bază de
alcool utilizați ca produse de curățare.
4. Lubrifianți, lubrifianți pentru automobile,
lubrifianți pentru motoarele vehiculelor, lubrifianți
pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru prelucrarea metalelor,
lubrifianți pentru suprafețe metalice, lubrifianți
pentru echipamente agricole, uleiuri și unsori
industriale, lubrifianți, lubrifianți sub formă de
uleiuri, uleiuri de gresare (lubrifianți industriali),
lubrifianți pe bază de ulei, lubrifianți pentru
protecția lanțurilor de fierăstraie, lubrifianți pentru
utilizare la prelucrarea metalelor, lubrifianți
pentru utilizare în procesele industriale, uleiuri
lubrifiante sintetice, uleiuri minerale lubrifiante,
uleiuri lubrifiante pentru motoare pe benzină,
uleiuri lubrifiante pentru aparate industriale
de refrigerare, uleiuri lubrifiante care conțin
aditivi care protejează metalul împotriva uzurii
prin frecare, uleiuri pentru angrenaje, lubrifianți
folosiți ca uleiuri pentru angrenaje, uleiuri pentru
turbocompresoare, uleiuri pentru motoare,
uleiuri pentru motoare de autovehicule, uleiuri de
lubrifiere pentru motoare de autovehicule, uleiuri
pentru turbine, uleiuri pentru demulare, uleiuri
pentru lanțuri, uleiuri sintetice de compresor,
agenți de demulare
(uleiuri), uleiuri de lubrifiere sub formă de uleiuri
hidraulice, uleiuri industriale pentru lubrifierea
suprafețelor, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
uleiuri de lubrifiere pentru roți, uleiuri pentru
tratarea suprafețelor, uleiuri pentru tratarea
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termică a metalelor, uleiuri de decofrare
(construcții), uleiuri sintetice.

───────

(210) M 2017 07235
(151) 09/11/2017
(732) RADU-IOAN MÂNEA, ŞOS. VIILOR

NR. 101, BL. 1, SC. B, ET. 1, AP.
40, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

PAPA JACQUES

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

30. Cafea.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a cafelei, pentru a
permite clienţilor 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.

───────

(210) M 2017 07236
(151) 09/11/2017
(732) HYDROLINE SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 45, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP.
30, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

Hydroline

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02

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

6. Piscine (construcții metalice), construcții
metalice transportabile, piscine metalice
(structuri) pentru copii, ţevi, tuburi, inclusiv
supape, din metal, scări metalice, trambuline de
metal.
7.  Furtunuri de apă și garnituri de etanşare
pentru acestea.
11. Aparate de saună, aparate pentru
producerea jeturilor de hidromasaj, băi cu aburi,
băi cu aburi de uz personal, băi SPA (bazine),
bazine cu apă pentru complexe balneare, căzi
cu hidromasaj, instalații de saună, băi de abur,
saune și SPA-uri (bazine), instalații de încălzire
cu apă caldă, instalații
pentru răcirea a apei, echipament pentru
sterilizare, dezinfectare și decontaminare,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, instalații pentru purificare, desalinizare
și climatizarea apei, instalații sanitare și de baie,
accesorii pentru instalații.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
servicii de comenzi online.
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───────

(210) M 2017 07238
(151) 09/11/2017
(732) MAXIM SRL, PRELUNGIREA

GHENCEA NR. 270A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MAXIM

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri.
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,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
40. Prelucrarea materialelor.

───────

(210) M 2017 07239
(151) 09/11/2017
(732) MAXIM SRL, PRELUNGIREA

GHENCEA NR. 270A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MAXIM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri.
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,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40. Prelucrarea materialelor.

───────
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(210) M 2017 07240
(151) 09/11/2017
(732) SC CASA TERMOPANELOR SRL,

STR. FRASINET NR. 9, BL. 7B,
SC. A, AP. 11, ET. 2, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

CT CASA TERMOPANELOR

(531) Clasificare Viena: 26.03.03; 26.03.04;
26.03.05; 26.03.18; 07.01.24; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.18

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 299C), albastru închis
(Pantone 654C), gri (Pantone 427C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2017 07241
(151) 09/11/2017
(732) LIUBOV CADUC, STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU BL. 32, SC. A,
ET. 2, AP. 46, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)
STEP IT ACADEMY

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

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

───────

(210) M 2017 07242
(151) 09/11/2017
(732) BOGDAN DARAGIU, STR. EROU

PETRE TATARU NR. 36, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

VI VIXARI

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

clase:
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, abace, maşini
contabile de calcul, carcase de acumulatoare,
vase de sticlă ale acumulatoarelor, acumulatoare
electrice, acumulatoare electrice pentru
vehicule, hidrometre pentru acid, areometru
pentru baterii, cabluri acustice, cuplaj acustic,
alarme acustice (sonore), actinometre, maşini de
calcul, antene, aerometre, agende electronice,
aparat de analiză a aerului, sonerii electrice de
alarmă, alarme, alarme de incendiu, alcoolmetre,
alidade, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, ventile de amplificare,
anemometre, desene animate, baterii anodice,
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anozi, roboţi telefonici, anticatozi, ochelari
de protecţie contra orbirii, ochelari de
protecţie contra luminii orbitoare, viziere contra
luminii orbitoare, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), dispozitive de avertizare anti-
furt, apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), căptuşeli din azbest pentru
protecţia împotriva incendiilor, mănuşi din azbest
pentru protecţia contra accidentelor, grătare din
azbest pentru pompieri, aparate şi instrumente
pentru astronomie, lentile pentru astrofotografie,
aparate didactice audio-vizuale, bancomate
(ATM), costume de protecţie pentru aviator,
alidade de compas, cântare de precizie, cântare
(balanţe romane), dispozitive de echilibrare,
baloane meteorologice, cititoare de coduri
de bare, barometre, baterii electrice, baterii
electrice pentru vehicule, baterii pentru iluminat,
carcase de baterii, încărcătoare de baterii,
vase din sticlă pentru baterii, balize luminoase,
sonerii de alarmă, electrice, sonerii de semnal,
sonerii (dispozitive de avertizare), betratoane,
binocluri, semnalizatoare, aparate de copii
heliografice, şalupe de stingere a incendiilor,
instrumente de control pentru boilere, brăţări
magnetice pentru identificare codificată, cutii de
branşament (electricitate), aparate de oxigen,
cu excepţia celor de respiraţie artificială,
aparate de oxigen pentru înot subacvatic,
veste anti-glonţ, balize de marcare, balize
de semnalizare, sonerii, dulapuri pentru boxe,
cabluri coaxiale, cabluri electrice, cabluri de
fibră optică, cabluri (manşoane de joncţiune
pentru cabluri electrice), discuri de calcul,
maşini de calcul, inele de calibrare, calibre,
camere video, camere cinematografice, aparate
de fotografiat, condensatoare, tuburi capilare,
carduri magnetice codate, suporturi pentru
plăcuţe negre (fotografie), carcase speciale
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
tocuri pentru lupă, casete dotate cu instrumente
de disecare (microscopie), tocuri pince-nez,
case de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodide anti-coroziune, curele pentru telefonul
mobil, comutatoare de celulă (electricitate),
aparat de centrare pentru diapozitive fotografice,
unităţi centrale de procesare (procesoare),
lanţuri pentru lupă, încărcătoare pentru baterii
electrice, aparate şi instrumente folosite în
chimie, fragmente de AND, cipuri (circuite
integrate), bobine de protecţie (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru uzul în
laborator, Cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), camere cinematografice, aparate
pentru editarea de filme cinematografice,
film cinematografic, expus, întrerupătoare de
circuit, închizătoare de circuit, aparate de
curăţare pentru gramofoane, aparate de

curăţare pentru discuri de înregistrare a
sunetului, clinometre, cleme pentru nas pentru
scufundători şi înotători, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), îmbrăcăminte executată
special pentru laboratoare, îmbrăcăminte de
protecţie contra accidentelor, iradierii şi
incendiului, îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva incendiilor, cabluri coaxiale, bobine
de protecţie (impedanţă), bobine electrice,
bobine electromagnetice, suporturi pentru
bobine electrice, mecanisme pentru aparate
acţionate cu monede, mecanisme acţionate
cu monede pentru televizoare, colectoare
electrice, aparate electrice pentru comutare,
comutatoare, aparate de redare a compact
discurilor, compact discuri (audio-video),
compact discuri (memorie doar citire),
comparatoare, busole direcţionale, compasuri
(instrumente de măsură), programe de jocuri pe
computer, tastaturi de computer, dispozitive de
memorie pentru computer, programe înregistrare
operate pe computer, dispozitive periferice
pentru computer, programe înregistrare operate
pe computer, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
pentru computer, computere, imprimante folosite
cu computere, condensatoare, condensatoare
optice, conductori electrici, paratrăznete,
cabluri acustice, cabluri de electricitate,
racorduri electrice, racorduri pentru liniile
electrice, conectori (electricitate), lentile
de contact, recipiente pentru lentile de
contact, contacte electrice, recipiente pentru
lamele de microscop, panouri de comandă
(electricitate), convertizoare electrice, sârmă
de cupru izolată, lentile de corecţie (optică),
instrumente cosmografice, detectoare de
monede contrafăcute, mecanisme pentru
dispozitive contraacţionate, contoare, cuplaj
acustic, cuplaje (echipament de procesare a
datelor), cuplaje electrice, capace pentru ieşiri
electrice, manechine folosite la testele de
impact, creuzete (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie), medii
magnetice de date, date media optice,
aparate de procesare a datelor, camere de
decompresie, aparate de demagnetizare pentru
benzi magnetice, densimetre, densiometre,
detectoare, setectoare de metal pentru uz
industrial sau militar, detectoare de fum,
aparate de diagnosticare, cu excepţia celor
de uz medical, diafragme (acustice), diafragmă
pentru aparate ştiinţifice, diafragme (fotografie),
maşini de dictare, aparate de difracţie
(microscopie), reostate electrice (regulatoare
pentru lumini), tuburi electrice de evacuare,
cu excepţia celor pentru iluminat, compact
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discuri (audio-video), compact discuri (memorie
doar citire), discuri optice, unităţi de disc
pentru computer, discuri magnetice, aparate
pentru măsurarea distanţelor, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, aparate de distilare
pentru uz ştiinţific, panouri de distribuție
(electricitate), cutii de distribuție (electricitate),
console de distribuție (electricitate), măşti pentru
scufundare, costume de scafandru, fragmente
AND, fluiere pentru câini, dozatoare, dozimetre,
fişiere de imagine descărcabile, fişiere cu
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile, bazine de decantare
utilizate în fotografie, măsuri de croitorie,
unitate de disc pentru computer, aparate de
uscat pentru tipărituri fotografice, suporturi
de uscare (fotografie), conducte (electricitate),
DVD player-e, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, dispozitive de editare pentru
filme cinematografice, clepsidre, dispozitive
pentru luminarea ouălor, sonerii electrice pentru
uşi, instalaţii electrice pentru controlul de la
distanţă al operaţiilor industriale, indicatoare ale
pierderilor electrice, conducte de electricitate,
materiale pentru reţele de electricitate
(cabluri, sârme), garduri electrificate, şine
electrificate pentru montarea spoturilor, aparate
electrodinamice pentru controlul de la distanţă al
punctelor de cale ferată, aparate electrodinamice
pentru controlul de la distanţă al semnalelor,
electrolizor, bobine electromagnetice, aviziere
electronice, stilouri electronice (unităţi de
afişare vizuală), traducătoare electronice de
buzunar, publicaţii electronice descărcabile,
etichete electronice pentru bunuri, brăţări
magnetice pentru identificare codată, carduri
magnetice codate, codificator magnetic,
aparate de mărit (fotografie), epiadoscoape,
ergometre, exponometru (luxmetru), tocuri
pentru lentile, lanţuri pentru lentile, cordoane
pentru lentile, rame pentru lentile, ochelari,
oculare, instrumente care conţin oculare,
măşti de protecţie pentru muncitori, facsimile,
detectoare de monede false, aparate pentru
fermentare (aparate de laborator), cabluri de
fibră optică, aparate pentru tăierea filmelor,
filme expuse, filme (radiografie) expuse, filtre
pentru măşti respiratoare, filtre pentru raze
ultraviolete, pentru fotografie, filtre (fotografie),
alarme de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, pături anti-foc, şalupe pentru
stingerea incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie
contra incendiilor, vehicule de pompieri, scări de
incendiu, aparate pentru stingerea incendiilor,
furtune de stingere a incendiilor, duze
pentru furtunurile de stingere a incendiilor,
grătare din azbest pentru pompieri, bec
pentru bliţ (fotografie), avertizoare luminoase

(semnale luminoase), bliţuri (fotografie), floppy
discuri, ecrane fluorescente, semnale de
ceaţă, neexplozive, aparate de analiză
a alimentelor, cadre pentru transparenţă
fotografică, Aparate pentru verificarea francării,
frecvenţmetre, cuptoare pentru uzul în laborator,
mobilă executată special pentru laboratoare,
fire fuzibile, siguranţe fuzibile, cristale de
galena (detectoare), baterii galvanice, celule
galvanice, galvanometru, îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, instrumente
pentru testarea gazului, sonde de benzină,
gazometre (instrumente de măsură), sonde,
sticlă acoperită cu un conductor electric, sticlărie
gradată, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, aparate de sistem de poziţionare
globală, GPS, mănuşi pentru scafandrii, mănuşi
de protecţie contra accidentelor, mănuşi de
protecţie contra razelor X, pentru uz industrial,
ochelari de protecţie pentru sport, indicatoare
de declivitate, grătare pentru baterii, seturi
mâini libere pentru telefoane, benzi de curăţire
(înregistrare), căşti audio, aparate pentru
reglarea căldurii, aparate heliografice, căşti
de protecţie, căşti de protecţie pentru sport,
căşti de călărie, dispozitive pentru marcarea
tivurilor, baterii de înaltă tensiune, aparate de
înaltă tensiune, suporturi pentru bobile electrice,
holograme, antene pentru boxe, hidrometre,
higrometre, manşoane de identificare pentru
sârme electrice, filamente de identificare
pentru sârme electrice, cârduri de identitate
magnetice, aparate electrice de aprindere de
la distanţă, aparate electrice pentru aprindere
de la distanţă, înclinometru, incubatoare pentru
culturile bacterie, indicatoare de cantitate,
indicatoare de viteză, indicatoare pentru
nivelul apei, inductoare (electricitate), Carduri
de circuite integrate (carduri smart), circuite
integrate, aparate de intercomunicare, interfeţe
pentru computere, invertoare (electricitate),
maşini de facturare, aparate de ionizare, cu
excepţia celor pentru tratarea aerului sau apei,
vase de sticlă pentru acumulatoare, calibre
(instrumente de măsură), dispozitive de redare
a muzicii pe computere, tonomate muzicale,
cutii de joncţiune (electricitate), manşoane de
joncţiune pentru cablurile electrice, aparate de
înregistrare a numărului de kilometru pentru
vehicule, seturi mâini libere pentru telefoane,
genunchiere pentru muncitori, îmbrăcăminte
executată special pentru laboratoare, centrifuge
de laborator, tăvi de laborator, lactodensimetre,
lactometre, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), lanterne magice, lanterne optice,
laptopuri, lasere, cu excepţia celor pentru uz
medical, aparate pentru măsurarea grosimii
pieilor, capace de protectie pentru lentile, Ientile
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pentru astrofotografie, lentile optice, cântare
pentru scrisori, instrumente de nivelare, cruci
de nivelat (instrumente de supraveghere), nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
colaci de salvare, balize de salvare, veste
de salvare, plase de salvare, aparate şi
echipamente pentru salvarea vieţii, plute de
salvare, filamente conductoare de lumină
(fibre optice), reostate electrice (regulatoare),
semafoare (dispozitive de semnalizare), diode
luminiscente (LED), indicator electronic luminos,
limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente,
baterii pentru iluminat, paratrăznete, tije
de paratrăznet, Limitatoare (electricitate),
incuietoari electrice, vitezometre (instrumente
de măsură), indicatoare de pierdere electrică,
boxe, lanterne magice, medii magnetice de
date, codificatoare magnetice, unităţi cu bandă
magnetică pentru computere, casete magnetice,
fire magnetice, magneţi, magneţi decorativi, lupe
(optică), manechine pentru resuscitare (aparate
didactice), manometre, compase navale, sonde
navale pentru adâncime, balize de marcare,
şabloane de trasaj (tâmplărie), măşti pentru
scufundători, măști de protecție, stâlpi pentru
antene wireless, instrumente și mașini pentru
testarea materialelor, instrumente matematice,
măsuri, aparate de măsură, dispozitive electrice
de măsură, dispozitive de măsură din
sticlă, instrumente de măsură, lingură de
măsură, indicatoare mecanice, megafoane,
nivele de mercur, fire din aliaje metalice (fire
fuzibile), baloane meteorologice, instrumente
meteorologice, contoare, metronoame, sonde
micrometrice, şuruburi de micrometru pentru
instrumente optice, micrometre, microfoane,
microprocesoare, recipiente pentru lamele de
microscop, microscoape, microtoame, aparate
de înregistrat kilometrajul vehiculelor, oglinzi
de inspecţie a muncii, oglinzi (optică),
modemuri, maşini de numărat şi sortat bani,
aparate electrice pentru monitorizare, monitoare
(hardware computere), monitoare (programe de
computer), vehicule de pompieri motorizate,
mouse (echipament de procesare a datelor),
paturi pentru mouse, tonomate muzicale
acţionate cu monede, aparate şi instrumente
navale, aparate de semnalizare navală, aparate
de navigare pentru vehicule (computere de
bord), instrumente de navigaţie, ace pentru
aparate de redare, indicatoare cu neon, plase de
protecţie contra accidentelor, plase de siguranţă,
cleme pentru nas pentru scufundători şi înotători,
computere tip notebook, aviziere electronice,
duze pentru furtunele de stins incendii, obiective
(lentile, optică), instrumente de observare,
octanţi, ohmmetre, aparate şi instrumente optice,
cititoare optice de caractere, condensatoare

optice, medii de date optice, discuri optice,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
sticlă optică, produse optice, lămpi optice,
lanterne optice, lentile optice, oscilografe,
cuptoare pentru uzul în laborator, aparate
pentru transvazarea oxigenului, ozonatoare,
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, unităţi de afişare vizuală pentru stilouri
electronice, dispozitive periferice computerizate,
periscoape, casetofoane portabile, sonde de
petrol, discuri de gramofon, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate de
uscare pentru tipărituri fotografice, aparate de
lustruire pentru tipărituri fotografice, aparate
de centrare pentru diapozitive fotografice,
cadre pentru diapozitive fotografice, fotometre,
aparat de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
astronomie şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, tocuri de pince-nez, lanţuri de pince-nez,
cordon de pince-nez, monturi pentru pince-
nez, pipete, planşete topografice (instrumente
de topografie), planimetre, suporturi pentru
plăcuţe obscure (fotografii), plăci pentru baterii,
DVD Player-e, plottere, fişe, prize şi alte
elemente de contact (racorduri electrice),
fire cu plumb, calculatoare de buzunar,
indicatoare electronice luminoase, polarimetre,
player portabil multimedia, telefoane portabile,
cântare de precizie, aparate de precizie,
sonde de presiune, indicatoare automate
pentru presiune redusă în pneuri, conectori
de ventil pentru indicatoarele de presiune,
indicatoare de presiune, aparate pentru
măsurarea presiunii, plăci imprimate de
circuite, circuite imprimate, imprimate folosite
cu computerele, primse (optice), sonde
pentru uz ştiinţific, procesoare (unităţi pentru
procesare centrală), programe pentru computer
(software descărcabil), programe (jocuri pentru
computer), programe înregistrate de operare a
computerului, aparate de proiecţie, ecrane de
proiecţie, dispozitive de protecţie contra razelor
X, cu excepţia celor de uz medical, dispozitive
de protecţie pentru uzul personal contra
accidentelor, căşti de protecţie, căşti de protecţie
pentru sporturi, măşti de protecţie, costume de
protecţie pentru aviatori, dispozitive de protecţie
la supratensiune, măsurător de unghiuri
(instrumente de măsură), publicaţii electronice
descărcabile, dispozitive pentru cârduri perforate
pentru birouri, butoane pentru sonerii, pirometre,
indicatori de cantitate, suporturi fotografice,
aparate radar, pagere radio, aparate radiologice
pentru uz industrial, ecrane de radiologie pentru
uz industrial, radiouri, radiouri pentru vehicule,
truse de radiotelegrafie, truse de radiotelefonie,
dispozitive de siguranţă pentru traficul feroviar,
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Indicatoare de distanţă, cititoare de coduri de
bare, cititoare (echipament de procesare a
datelor), cititoare de caractere optice, receptoare
audio şi video, receptoare telefonice, ace pentru
redarea discurilor (aparate pentru schimbarea
lor), patefoane, aparate pentru înregistrarea
de la distanţă, reductoare (electricitate), discuri
de reflexie pentru prevenirea accidentelor
rutiere, refractometre, refractoare, case de
marcat cu bani, aparate electrice de reglare,
rostate electrice pentru reglare intensităţii luminii,
relee electrice, declanşator flexibil (fotografie),
aparat pentru control de la distanţă, instalaţii
electrice, controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, aparate electrodinamice pentru
controlul de la distanţă a punctelor de cale
ferată, aparate electrodinamice pentru controlul
de la distanţă a semnalelor, rezistenţe electrice,
măşti pentru filtrarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţie artificială,
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaunele de vehicule şi echipamente sport,
manechine de resuscitare, retorte, suporturi
pentru retorte, contoare de rotaţii, reostate, căşti
pentru călărie, indicatoare de trafic, luminoase
sau mecanice, tije pentru scufundători, măsură
de lungime (instrumente topografice), rigle
(instrumente de măsurare), Linii (instrumente
de măsurare), zaharometre, plase de siguranţă,
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaunele de vehicule şi echipamente sport,
prelate de siguranţă, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, sateliţi pentru uz ştiinţific,
cântare, cântare (balanţe romane), scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, diafragme (fotografie),
robinete de control cu şurub, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie contra accidentelor,
iradierii şi incendiului, declanşatoare flexibile
(fotografie), lunete de vizare pentru arme
de foc, sonerii de semnal, lanterne de
semnal, balize de semnalizare, panouri de
semnalizare, luminoase sau mecanice, fluiere
de semnalizare, semnalizatoare luminoase
sau mecanice, transmiţătoare de semnale
electronice, indicatoare luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, aparate pentru măsurarea grosimii
pieilor, manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, calibre glisante, proiectoare glisante,
linii glisante, diapozitive (fotografie), indicatori
de declivitate, cârduri smart (cârduri cu
circuite integrate), detectoare de fum, prize,
fişe şi alte elemente de contact (racorduri
electrice), şosete încălzite electric, software
înregistrat pentru computer, baterii solare, căşti
pentru sudori, ventile solenoide (comutatoare

electromagnetice), sonare, alarme acustice,
instrumente pentru localizarea sunetelor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor, suporturi
de înregistrare a sunetului, discuri de înregistrare
a sunetului, benzi de înregistrare a sunetului,
aparate de reproducere a sunetelor, aparate
pentru transmiterea sunetelor, aparate şi maşini
de sondaj, sonde de mină, linii de sondaj,
transmiţătoare telefonice, cabluri de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, maşini de scris comandate de la
distanţă, aparate de televiziune, indicatoare
de temperatură, borne (electricitate), eprubete,
aparate de testare, altele decât pentru uz
medical, instalaţii electrice de combatere a
furturilor, teodolite, tuburi termionice, ventile
termionice, termometre, cu excepţia celor pentru
uz medical, termostate, termostate pentru
vehicule, lupe textile, filamente de identificare
pentru sârme electrice, dozatoare de bilete,
aparate de înregistrare a timpului, comutatoare
orare, automate, indicatoare automate de
joasă presiune în pneuri, braţe de patefon,
totalizatoare, discuri de reflexie purtate pentru
prevenirea accidentelor rutiere, aparate de
semaforizare (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), transzitori
(electronici), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţie),
seturi de transmisie (telecomunicaţie),
diapozitive (fotografie), aparat pentru
proiectarea diapozitivelor, transpondere, triode,
trepiede pentru aparate foto, tuburi electrice
de evacuare, cu excepţia celor pentru iluminat,
indicatoare automate de joasă presiune în
pneuri, urinometre, memorie flash USB, sonde
de vacuum, tuburi de vid (radio), ventile solenoid
(comutatoare electromagnetice), variometre,
triunghiuri de avertizare a avariilor vehiculelor,
radiouri pentru vehicule, aparate de navigaţie
pentru vehicule (altele decât computerele de
bord), verniere, veste anti-glonţ, casete video,
cartuşe de jocuri video, aparate de înregistrare
video, ecrane video, telefoane video, casete
video, vizor fotografic, viscozimetre, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie la supratensiune, voltmetre, maşini de
vot, suport plat (felii siliconice), ochelari de
protecţie, aparte portative de emisie-recepţie,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculelor,
tăviţe de spălat (fotografie), indicatoare pentru
nivelul apei, aparate pentru măsurarea lungimii
de undă, pod-bascule, aparate şi instrumente
folosite pentru cântărire, maşini de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt pentru
indicarea direcţiei vântului, conectori de fire,
(electricitate), stâlpi pentru antene wireless, fire
electrice, fire din aliaje metalice (fire fuzibile), fire
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de telefon, editoare de texte, măşti de protecţie
pentru muncitori, rezemătoare pentru încheieturi
folosite la computere, aparate de raze X, altele
decât cele pentru uz medical, radiografii, expuse,
radiografii, altele decât pentru uz medical, tuburi
de raze X, altele decât pentru uz medical,
aparate şi instalaţii de generare a razelor X,
altele decât cele pentru uz medical, dispozitive
de protecţie contra razelor X, cu excepţia celor
de uz medical.

───────

(210) M 2017 07243
(151) 09/11/2017
(732) ANDREI-ALEXANDRU ANGHEL,

STR. MIHAIL SEBASTIAN NR.
106, BL. V88, SC. 1, ET. 2, AP.
8, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
FASHIONLOOK

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07244
(151) 09/11/2017
(732) SC CONTEC FOODS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI - URZICENI NR.
89, JUDEŢUL ILFOV, AFUMAŢI,
077110, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
B, ROMANIA

(540)

Dulceaţă OLYMPIA din Tecuci

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
maro

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

29. Dulceţuri, gemuri din fructe, pastă de fructe,
gelatină, jeleuri de fructe, cremă tartinabilă din
fructe, magiun de fructe.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de vânzare cu amânuntul şi
ridicata, servicii de vânzare online cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de intermediere comercială
cu privire la vânzare, administraţie comercială,
lucrări de birou, toate acestea în legătură cu
produsele din clasa 29.

───────
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(210) M 2017 07245
(151) 09/11/2017
(732) SC CAFEA FORTUNA SRL, STR.

VIILOR NR. 3 , JUDEŢUL ILFOV,
DRAGOMIREŞTI VALE, 077096,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
FORTUNA VERVA

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

21. Cesti, pahare din plastic sau hârtie.
30. Cafea, ceai, cacao şi derivatele lor destinate
consumului, inclusiv sucuri, produse ce includ
surogate sau înlocuitori de cafea.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, publicitate.
43. Servicii oferite de cafenele.

───────

(210) M 2017 07247
(151) 09/11/2017
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674,
WILMINGTON, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
MODE SELECT

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

34. Tigări/tigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), tigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru tigări/tigarete, tuburi pentru tigări/
tigarete, filtre pentru tigări/tigarete, aparate
de buzunar pentru rularea tigărilor/tigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în

tuburile de hârtie, tigari/tigarete electronice,
lichide pentru tigări/tigarete electronice, produse
din tutun cu scopul a fi încalzite.

───────

(210) M 2017 07249
(151) 09/11/2017
(732) SHUAI DUO SRL, STR. DUMITRU

FLORESCU NR. 12, SUBSOL,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
0736666664, ROMANIA

(540)

BLACK VELVET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 05.05.20; 05.05.21; 05.05.10;
05.05.06

(591) Culori revendicate:negru, alb, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de masaj.

───────

(210) M 2017 07250
(151) 09/11/2017
(732) MIHAI ROSU, STR. LIPANESTI

NR. 4, BL. J17, SC. A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
MIHAI DRAGNE, 1 DECEMBRIE
1918 NR. 30, Z4, SC. 4, ET. 4,
AP. 65, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Weebe
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(511) Produse și/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 în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 07251
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
WORMIK

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07252
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
HEPATARGINE FORTE

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul

lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07253
(151) 09/11/2017
(732) PUBLICHRISS SRL, BD-UL

FERDINAND NR. 28, PARTER, AP.
1, CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

City Park Residence

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.12;
07.01.24; 07.01.25

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

36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07254
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
LACTABIOTIC

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
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lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07255
(151) 09/11/2017
(732) AGROIND CAUACEU S.A., ŞOS.

ORADEA MARGHITA, KM 16,
SAT CAUCEU, JUDEŢUL BIHOR,
BIHARIA, ROMANIA

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

(540)

agrofertil

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.14; 05.03.13

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

clase:
1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură, îngrăşăminte,
amelioratori şi stimulatori pentru sol, amestecuri
de produse chimice şi materiale naturale folosite
ca îngrăşăminte în agricultură, horticultură şi
silvicultură.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole, inputurilor pentru agricultură, adică:
pesticide, fertilizanţi, îngrăşăminte, bioregulatori,
stimulatori de crestere şi metabolism, sămânţă
(cu excepţia transportului lor) permiţind
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

comod., lucrări de birou toate numai în domeniu,
administraţie comercială, gestionarea afacerilor
comerciale, publicitate.
44. Asistenţă tehnică şi solutii tehnologice în
domeniul agriculturii.

───────

(210) M 2017 07256
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
GASTROREFLUX
DOUBLE ACTION

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07257
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
VIAKAN

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────
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(210) M 2017 07258
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
VITAKAN

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07259
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
ENTEROFORT

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07260
(151) 09/11/2017
(732) ULTRA BRIGHT S.R.L., VALEA

ARGEŞULUI NR. 11, BL. A6,
SC. C, ET. 1, AP. 34, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

UB ULTRA BRIGHT
future light

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 26.02.05

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de import- export, regruparea în avantajul terţilor
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 11 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────
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(210) M 2017 07261
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
REHYDROL

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07262
(151) 09/11/2017
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ŞOSEAUA
PIPERA NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA B,
PARTER, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) PIDES - C.P.I. ŞOVA DAN
EUGEN, STR. VALEA BUZĂULUI
NR.10, BL.G 30, SC.D, AP.36,
BUCUREŞTI, B

(540)

PRIETENI FĂRĂ CUVINTE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 02.05.01; 02.05.02; 03.01.06;
03.01.24; 03.01.08; 03.01.28; 03.06.03;
03.06.25; 07.01.24; 08.01.18; 20.01.09;
24.05.20

(591) Culori revendicate:roşu

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

9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
publicaţie electronică on-line descărcabile.
35. Publicitate media on-air, on-line, şi pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat publicitare, distribuire de
prospecte sau de eşantioane, organizare de
expoziţii cu scop publicitar, expunere de
produse, promovare şi oferta de produse şi/
sau de servicii, lucrări de birou, de înregistrare,
transcriere, compunere, compilarea datelor
matematice sau statistice, oferta de publicaţii şi
carte pe hârtie sau în format electronic, servicii
de abonament la publicaţii, relaţii publice.
38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin reţele
de comunicaţii sau prin alte mijloace, transmisii
de date, alte servicii de telecomunicaţii.
41. Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment,
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale, filmări şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio, producţie de film, închiriere de filme, de
înregistrări video sau audio, instruire, activităţi
culturale, de divertisment, sportive, organizare
de concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.

───────

(210) M 2017 07263
(151) 09/11/2017
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ŞOSEAUA
PIPERA NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLADIREA B,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) PIDES CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. VALEA BUZĂULUI NR. 10,
BL. G30, SC. D, AP. 36, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032334

(540)
Plinul lui Dinu

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

9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
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35. Publicitate media on-air, on-line, şi pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane, organizare de
expoziţii cu scop publicitar, expunere de
produse, promovare şi oferta de produse
şi/sau de servicii, lucrări de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice, oferta de
publicaţii şi carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicaţii,
relaţii publice
38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin reţele
de comunicaţii sau prin alte mijloace, transmisii
de date, alte servicii de telecomunicaţii.
41. Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment,
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale, filmări şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio, producţie de film, închiriere de filme, de
înregistrări audio sau video, instruire, activităţi
culturale, de divertisment, sportive, organizare
de concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.

───────

(210) M 2017 07264
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
ADEKVITA

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07265
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)
BABYGEL

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2017 07266
(151) 09/11/2017
(732) SIMONA-STEFANA JUNCU-

AXINIA, STR. PIAŢA
VOIEVOZILOR NR. 18, BL. A16,
ET. 1, AP. 8, JUD. IAŞI, IAŞI,
700587, ROMANIA

(540)

Chosette SILK & DESIGN

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 25 şi nu numai, permitând
consumatorilor să le vada şi să le cumpere
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comod, servicii de comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul siteurilor web,
magazine online, publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), publicitate
online pe o reţea de computere, organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor, servicii de comandă online,
servicii de import - export.
42. Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, crearea
de pagini şi site-uri web, creaţie şi design
vestimentar, dezvoltare de produse, cercetare în
domeniul designului, consultanţă în materie de
design vestimentar.

───────

(210) M 2017 07267
(151) 09/11/2017
(732) HOZOC FLORIN, STR. PECHEA

NR. 10-12, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(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)

LifeSolutions by VITA34
DIE STAMMZELLBANK

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.05; 02.05.23; 26.01.01

(591) Culori revendicate:gri-Pantone 431 C,
roşu-Pantone 485 C

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, celule
stem de uz medical, culturi de ţesuturi biologice,
de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de preparate farmaceutice şi
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata de produse igienice pentru
medicină, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata de aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
publicitate, marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, consultanţă
în afaceri, prelucrare de date, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
analiză şi cercetare de piaţă, managementul
clinicilor medicale pentru terţi.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală, cercetare în domeniul
celulelor stem, cercetare genetică.
44. Servicii medicale privind recoltarea celulelor
stem din sângele cordonului ombilical, servicii
medicale referitoare la tratamentul şi prelucrarea
celulelor stem, depozitare de celule stem,
servicii medicale privind recoltarea de sânge şi
ţesut ombilical, servicii medicale referitoare la
tratamentul şi prelucrarea sângelui din cordonul
ombilical, servicii ale unei bănci de sânge din
cordonul ombilical, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, furnizare de informaţii
medicale referitoare la celulele stem şi ţesutul
ombilical, servicii medicale şi pentru sănătate
referitoare la genetică şi testarea genetică,
testare genetică în scopuri medicale, depistare
medicală (screening), servicii medicale pentru
depistarea şi tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, teste de condiţie fizică, servicii
furnizate de clinici medicale.

───────
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(210) M 2017 07268
(151) 09/11/2017
(732) STOP & SHOP SQUARE SA,

STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR.
1A, CAMERA G01.3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

DECO FLORA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.20; 05.05.21

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

clase:
31.  Flori uscate pentru decoraţiuni.
42. Design de decoraţiuni interioare.

───────

(210) M 2017 07269
(151) 09/11/2017
(732) MIHAI STELIAN GABOR, STR.

ALEEA PATAKI SAMUEL NR.
1, APT. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 01.15.23;
11.03.02; 16.01.16; 16.01.25; 26.02.05

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu,
vişiniu

(511) Produse și/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).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive 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).

───────
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(210) M 2017 07270
(151) 09/11/2017
(732) STOP & SHOP SQUARE SA,

STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR.
1A, CAMERA G01.3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

SNAGOV PLAZA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.15; 01.01.02

(591) Culori revendicate:roşu, mov, verde,
albastru, galben, negru

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

36. Servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături.

───────

(210) M 2017 07272
(151) 09/11/2017
(732) FLORIN HOZOC, STR. PECHEA

NR. 10-12, AP. 12, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(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)

BESMAX LIFE SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:gri-Pantone 431 C,

roşu-Pantone 485 C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, celule
stem de uz medical, culturi de ţesuturi biologice,
de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de preparate farmaceutice şi
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata de produse igienice pentru
medicină, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata de aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
publicitate, marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării

(210) M 2017 07271
(151) 09/11/2017
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE, LONDON,
WC2R 2PG, MAREA BRITANIE

NEOCAPSULES(540)

(740) ZMP INTELLECTUAL 
PROPERTYSRL, STR. C. A. 
ROSETTI NR. 17,ET.3, BIROUL 
314, SECTOR 2,BUCUREŞTI

34. Tutun,  brut  sau  prelucrat,  produse  din 
tutun, înlocuitori  de  tutun  (nu  pentru  uz 
medical), toate în scopul de a fi încălzite, dar 
nu arse, articole

pentru fumători, dispozitive electronice şi 
pieselelor în scopul încălzirii tutunului.

(511) Produse  și/sau  servicii  grupate 
peclase:

 data:  10/05/2017  şi  ţara  Azerbaidjan
 (AZ), având starea acceptată.

             Se invocă: prioritatea nr. 201700472 din

──────
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de produse şi prestării de servicii, consultanţă
în afaceri, prelucrare de date, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
analiză şi cercetare de piaţă, managementul
clinicilor medicale pentru terţi.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală, cercetare în domeniul
celulelor stem, cercetare genetică.
44. Servicii medicale privind recoltarea celulelor
stem din sângele cordonului ombilical, servicii
medicale referitoare la tratamentul şi prelucrarea
celulelor stem, depozitare de celule stem,
servicii medicale privind recoltarea de sânge şi
ţesut ombilical, servicii medicale referitoare la
tratamentul şi prelucrarea sângelui din cordonul
ombilical, servicii ale unei bănci de sânge din
cordonul ombilical, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, furnizare de informaţii
medicale referitoare la celulele stem şi ţesutul
ombilical, servicii medicale şi pentru sănătate
referitoare la genetică şi testarea genetică,
testare genetică în scopuri medicale, depistare
medicală (screening), servicii medicale pentru
depistarea şi tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, teste de condiţie fizică, servicii
furnizate de clinici medicale.

───────

(210) M 2017 07273
(151) 09/11/2017
(732) MIHAI STELIAN GABOR, STR.

ALEEA PATAKI SAMUEL NR.
1, APT. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

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

(540)
Vin La Muzica

(511) Produse și/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).

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive 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 07274
(151) 09/11/2017
(732) PHARMAKOM 2000 S.R.L., BD.

LACUL TEI NR. 109, BL. 13
A, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Natura Toys

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 03.11.11; 03.11.24

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţior a
jocurilor, jucăriilor, articolelor de gimnastică şi
sport, decoraţiunilor pentru pomul de Crăciun
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerţ electronic, şi anume furnizarea
şi sistematizarea de date şi informaţii despre
produse şi servicii prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, promovarea
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
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reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
publicitate.

───────

(210) M 2017 07275
(151) 09/11/2017
(732) BROXO SRL, STR. GAZELEI

NR. 24, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040514, ROMANIA

(540)
BROXO

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articolecare
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 07276
(151) 09/11/2017
(732) MEDIRYO SHOP SRL-D,

STR. PONTONIERILOR NR.
55, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MedIryo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
3. 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.

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────


