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Cereri Mărci publicate în 17/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05215 10/08/2017 SC SENIC COM SRL BEST DEAL

2 M 2017 05216 10/08/2017 SC SENIC COM SRL SONIA

3 M 2017 05217 10/08/2017 DREAMS COMPANY SRL STARS GAMING CLUB

4 M 2017 05218 10/08/2017 SC ALIAT AUTO SRL ALIAT AUTOEXCELENTA

5 M 2017 05219 10/08/2017 PERLA NEAGRA SRL PN PERLA NEAGRĂ Împlinirea
frumuseţii...

6 M 2017 05220 10/08/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL WindSoft

7 M 2017 05221 10/08/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL WindOne

8 M 2017 05222 10/08/2017 IOAN TOMA DAJE ESSENCE DE
JEUNESSE

9 M 2017 05223 10/08/2017 SC WIND SOFT GRUP SRL OneERP

10 M 2017 05224 10/08/2017 ASOCIATIA OVIDIURO AGENŢIA PENTRU EDUCAŢIE
TIMPURIE

11 M 2017 05225 10/08/2017 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA KRILL Oil
Supreme Omega 3

12 M 2017 05226 10/08/2017 SC HARDLINE CONCEPT SRL Mark Oliver

13 M 2017 05227 10/08/2017 CRISTINA RODICA CUPAR Cristina Cupar

14 M 2017 05228 10/08/2017 SC ARM FORCE SECURITY
SRL

ARM force security

15 M 2017 05229 10/08/2017 LAURA ELENA CERNAMORIT TWINKLE P

16 M 2017 05230 10/08/2017 AQUA NRG INVESTMENTS
LIMITED

SHAKE

17 M 2017 05231 10/08/2017 SC AXES SOFTWARE SRL axes software A world of
solutions

18 M 2017 05232 10/08/2017 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR PlusînCont

19 M 2017 05233 10/08/2017 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR PLUS ÎN CONT

20 M 2017 05234 10/08/2017 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Plus În Cont

21 M 2017 05235 10/08/2017 SC ALCOVIN SRL PELICAN

22 M 2017 05236 10/08/2017 SC ARCTIC SA Arctic Motor Silent Inverter
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 05237 10/08/2017 Kentucky Fried Chicken

International Holdings LLC
BUN DE-TI LINGI DEGETELE

24 M 2017 05239 10/08/2017 Iulian-Mihai Tache KENDAMA H2O

25 M 2017 05240 10/08/2017 SC SPORT COUTURE S.R.L. ALL I WANT IS EVERYTHING

26 M 2017 05241 10/08/2017 SC SPORT COUTURE S.R.L. Al I want is everything

27 M 2017 05242 10/08/2017 SC VILMA ROMANIA TRADING
SRL

VILMA

28 M 2017 05243 10/08/2017 POPA IOAN EST. 2016 Theodora Golf Club
WHOLE IN ONE. GOLF &
MORE.

29 M 2017 05244 10/08/2017 Euroexpo Fairs SRL Textil Technology Show

30 M 2017 05245 10/08/2017 IOANA - RODICA PÂRLOG mb MISBITS RECORD SHOP

31 M 2017 05246 10/08/2017 S.C. IT MARKET S.R.L. DZ09

32 M 2017 05247 10/08/2017 ENEL S.p.A e-distribuție
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(210) M 2017 05215
(151) 10/08/2017
(732) SC SENIC COM SRL, STR.

BARIERA VÂLCII NR. 247, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 1100, RO

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
RO

(540)

BEST DEAL
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.02; 27.05.17; 02.09.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05216
(151) 10/08/2017
(732) SC SENIC COM SRL, STR.

BARIERA VÂLCII NR. 247, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 1100, RO

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
RO

(540)
SONIA

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

29. Supe.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai
acestora, zahăr, orez, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, griş, pesmet,
mălai, paste fainoase, macaroane, cereale
procesate, musli, seminţe de cereale
procesate, batoane de cereale, chipsuri din
cereale, gustări pe bază de cereale, cereale
pentru micul dejun, preparate din cereale
acoperite cu zahăr şi miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale
şi fructe uscate, batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, porumb
prăjit, porumb copt, produse expandate pe
bază de porumb, produse extrudate pe
bază de porumb, popcorn, pufuleţi, produse
expandate şi/sau extrudate pe bază de
ovăz, produse expandate şi/sau extrudate
pe bază de orez, fulgi de porumb, fulgi
de ovăz, cuscus (griş de grâu), tabbouleh,
tacos, tortilla, pastă de susan, turte de orez,
caramele (bomboane), floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde, pâine, pâine prajită
şi/sau aromatizată, produse de brutărie,
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă,
pizza, produse de patiserie şi cofetărie,
fursecuri, clătite, cornuri cu lapte, cornuri
cu diferite umpluturi, prăjiturele cu orez,
gustări pe bază de orez, covrigi, covrigei,
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crutoane, grisine, turtă dulce, napolitane,
mini prajituri, praline, cornuleţe, covrigei
(pretzels), sticks-uri, pişcoturi, biscuiţi,
biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci, biscuiţi
crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prăjituri, rulade, goffre, prăjiturele, pufarine,
rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva, tarte,
trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi pentru
plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite,
mâncăruri preparate pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de paste,
mâncăruri preparate pe bază de cereale,
gustări, sandvişuri, prafuri pentru budinci,
prafuri pentru prăjituri, prafuri pentru
îngheţată, amidon alimentar, îngheţată
comestibilă, iaurt îngheţat (îngheţată,
dulciuri), ciocolată, paste tartinabile pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe baza
de ceai, băuturi pe bază de cafea, acadele,
bomboane, jeleuri, dulciuri pentru decorare
pomi de Crăciun, miere, sirop de melasă,
arome alimentare, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05217
(151) 10/08/2017
(732) DREAMS COMPANY SRL,

CALEA TORONTALULUI NR.
3, SC. C, AP. 3, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, RO

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
RO

(540)

STARS GAMING CLUB
(591) Culori revendicate:roşu, roşu

închis, galben, galben deschis,
verde, verde închis, portocaliu,
negru, alb, maro

(531) Clasificare Viena: 01.01.05;
01.01.10; 01.01.20; 26.13.25;
29.01.15; 27.05.02; 27.05.07;
27.05.10

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

41. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05218
(151) 10/08/2017
(732) SC ALIAT AUTO SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 304,
JUDETUL MURES, TÂRGU
MURES, RO

(540)

ALIAT AUTOEXCELENTA
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.10; 27.05.11

(511) Produse si/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, maşini
automate pentru vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05219
(151) 10/08/2017
(732) PERLA NEAGRA SRL, BD.

GEORGE ENESCU NR. 17, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, RO

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BDUL. CAROL I, NR. 4,
CLĂDIREA HABITAT, CORP A,
ET. 1, CAM. 107, JUD. IAŞI, IAŞI ,
RO.IA, RO

(540)

PN PERLA NEAGRĂ
Împlinirea frumuseţii...

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
26.01.24; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24

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

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35. Servicii de import-export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 14 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05220
(151) 10/08/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL, STR.

DRUMUL MALU MIERII NR. 83,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, RO

(540)

WindSoft
(591) Culori revendicate:albastru,

galben, gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05221
(151) 10/08/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL, STR.

DRUMUL MALU MIERII NR. 83,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, RO

(540)

WindOne
(591) Culori revendicate:albastru, gri,

galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05222
(151) 10/08/2017
(732) IOAN TOMA, STR. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 1B, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510042, RO

(540)

DAJE ESSENCE
DE JEUNESSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

(511) Produse si/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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05223
(151) 10/08/2017
(732) SC WIND SOFT GRUP SRL, STR.

DRUMUL MALU MIERII NR. 83,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, RO

(540)

OneERP
(591) Culori revendicate:gri, albastru,

galben

(531) Clasificare Viena: 24.17.25;
29.01.13; 27.05.08

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05224
(151) 10/08/2017
(732) ASOCIATIA OVIDIURO, STR.

IONITA SANDU STURDZA NR.
77B, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
RO

(540)
AGENŢIA PENTRU

EDUCAŢIE TIMPURIE
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05225
(151) 10/08/2017
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR NR. 1085 BIS,
JUDEŢUL BRAŞOV, PODU OLT,
RO

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA KRILL
Oil Supreme Omega 3

(591) Culori revendicate:bleumarin
(Pantone 275C), roşu, argintiu

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.02; 24.09.05; 24.09.07;
29.01.13; 03.07.11; 03.07.16

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

5. Produse 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 de uz medical,
plasturi și materiale pentru pansamente,
Materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05226
(151) 10/08/2017
(732) SC HARDLINE CONCEPT SRL,

STR. UNIRII NR. 57, GARAJ
NR. 5, JUD. MUREŞ, REGHIN,
545300, RO

(540)

Mark Oliver
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

20. Mese (mobilier).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05227
(151) 10/08/2017
(732) CRISTINA RODICA CUPAR, STR.

PROGRESULUI NR. 56, AP. 9,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
RO

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

(540)

Cristina Cupar
(531) Clasificare Viena: 27.05.12;

27.05.13

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05228
(151) 10/08/2017
(732) SC ARM FORCE SECURITY

SRL, STR. SOLDAT STELIAN
MIHALE NR. 1, BL. 1, SC.
1, ET. 9, AP. 49, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO

(540)

ARM force security
(591) Culori revendicate:albastru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 02.01.16;
02.01.23; 27.05.12; 29.01.12;
24.01.05; 24.01.08

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

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 05229
(151) 10/08/2017
(732) LAURA ELENA CERNAMORIT,

STR. ALBASTRĂ NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO

(540)
TWINKLE P

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05230
(151) 10/08/2017
(732) AQUA NRG INVESTMENTS

LIMITED, LAMPOUSAS 1,
NICOSIA, P.C. 1095, CY

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

(540)

SHAKE
(531) Clasificare Viena: 11.03.02;

26.01.16; 27.05.02; 27.05.17

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase
și alte băuturi nealcoolice, băuturi din

fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi aperitive nealcoolice,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, extracte nealcoolice
din fructe, băuturi nealcoolice din suc
de fructe, must nefermentat din struguri,
apă (băuturi), apă gazoasă, extracte din
hamei pentru fabricarea berii, esențe
pentru fabricarea băuturilor, apă Seltzer,
băuturi izotonice, bere din ghimbir,
kvas (băutură nealcoolică), cocktailuri
nealcoolice, cocktailuri pe bază de bere,
limonadă, ape care conțin oxid de litiu,
ape minerale (băuturi nealcoolice), băuturi
nealcoolice din aloe vera, băuturi pe bază
de orez, altele decât înlocuitorii de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât
înlocuitorii de lapte, băuturi pe bază de
zer, sucuri din legume (băuturi), băuturi
pe bază de lapte de migdale (orgeat),
must de bere, bere, pudră pentru a face
băuturi efervescente, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), cidru nealcoolic, siropuri
pentru limonade, siropuri pentru băuturi,
preparate pentru fabricarea apei gazoase,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor,
preparate pentru fabricarea apei minerale,
preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, smoothies, sifon, sucuri de
fructe, bere din malț, must din malț, băuturi
pentru sport îmbogățite cu proteine, apă
de masă, musturi, pastile pentru băuturi
efervescente, suc de roșii (băuturi), băuturi
răcoritoare, nectar nealcoolic din fructe,
șerbeturi (băuturi).
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
băuturi alcoolice conținând fructe, lichior
de anason, băuturi alcoolice pe bază
de anason, băuturi aperitive, arac, baijiu
(băutură chinezească din alcool distiliat),
rachiu, vin, whisky, vodcă, băutură alcoolică
din cireșe, băutură alcoolică din pere, gin,
digestive
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(lichioruri și băuturi spirtoase), cocktailuri,
curacao, lichioruri, hidromel (mied), lichior
de mentă, băuturi alcoolice amestecate
în prealabil, altele decât cele făcute
pe bază de bere, bitter, nira (băutură
alcoolică din trestie de zahăr), băuturi
distilate, piquette (băutură pe bază de
vin), alcool din orez, rom, sake, cidru,
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esențe
alcoolice, extracte alcoolice din fructe.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05231
(151) 10/08/2017
(732) SC AXES SOFTWARE SRL,

STR. NADA FLORILOR NR. 2,
BL. 2, SC. 3, AP. 120, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, RO

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

axes software A
world of solutions

(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 26.15.09;
27.05.01; 29.01.12

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

9. Software (programe pentru computer).
42. Servicii de instalare, proiectare,
dezvoltare şi mentenanţă hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05232
(151) 10/08/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, RO

(540)

BCR PlusînCont
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

1795), albastru (Pantone 2955)

(531) Clasificare Viena: 24.15.01;
24.15.13; 24.17.05; 24.17.07;
27.05.09; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05233
(151) 10/08/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, RO

(540)

BCR PLUS ÎN CONT
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

1795)
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05234
(151) 10/08/2017
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, RO

(540)

BCR Plus În Cont
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

1795)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05235
(151) 10/08/2017
(732) SC ALCOVIN SRL , STR.

VITICULTORI NR. 2, JUDEŢUL
TULCEA, MĂCIN, RO

(540)
PELICAN

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

33. Vinuri cu denumire de origine
controlată din arealul Măcin.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05236
(151) 10/08/2017
(732) SC ARCTIC SA, STR. 13

DECEMBRIE NR. 210, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, GĂEŞTI, 135200,
RO

(540)
Arctic Motor Silent Inverter

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

7. Maşini de spălat rufe, maşini de spălat
vase, aspiratoare.
11. Aparate frigorifice cu compresor pentru
uz casnic, hote, aparate de aer condiţionat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05237
(151) 10/08/2017
(732) Kentucky Fried Chicken

International Holdings LLC, 1441
GARDINER LANE, LOUISVILLE,
KY 40213, US

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

(540)
BUN DE-TI LINGI DEGETELE
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, pui
gătit, pui congelat, fructe de mare, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, salate din legume şi
fructe, ouă, produse lactate, uleiuri pentru
gătit, murături, snack-food-uri pe bază de
cartofi, ierburi uscate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05239
(151) 10/08/2017
(732) Iulian-Mihai Tache, STR. AV.

ALEXANDRU ȘERBĂNESCU
NR. 19, BL. VIIL, SC. 1, AP. 6,
BUCUREȘTI, RO

(540)
KENDAMA H2O

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică
şi sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05240
(151) 10/08/2017
(732) SC SPORT COUTURE S.R.L.,

STR. TIPOGRAFILOR, NR. 29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, RO

(540)
ALL I WANT IS EVERYTHING

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05241
(151) 10/08/2017
(732) SC SPORT COUTURE S.R.L.,

STR. TIPOGRAFILOR, NR. 29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, RO

(540)

Al I want is everything
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.24

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05242
(151) 10/08/2017
(732) SC VILMA ROMANIA TRADING

SRL, STR. CARTIERULUI NR. 6,
JUD. ILFOV, CHITILA, 077045,
RO

(540)

VILMA
(591) Culori revendicate:roșu (pantone

185)
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(531) Clasificare Viena: 11.01.19;
11.01.20; 27.05.02; 29.01.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05243
(151) 10/08/2017
(732) POPA IOAN, STR. SCĂRIŞOARA,

NR.95, ALBA, XX, AB, RO
(740) CABINET M. OPROIU-

CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. POPA
SAVU NR. 42, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011434, RO.BU,
RO

(540)

EST. 2016 Theodora
Golf Club WHOLE IN
ONE. GOLF & MORE.

(591) Culori revendicate:albastru (2758
C), auriu (871 C), alb

(531) Clasificare Viena: 21.03.07;
24.01.05; 24.09.05; 24.09.07;
27.05.01; 29.01.13

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

41. Organizarea de activități sportive,
furnizarea de articole pentru golf.

43. Servicii de cazare și masă oferite de un
complex turistic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05244
(151) 10/08/2017
(732) Euroexpo Fairs SRL, BDUL

EXPOZIȚIEI, NR.7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, RO

(740) CABINET ENPORA , STR.
GEORGE CĂLINESCU NR.52A,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011694, RO

(540)

Textil Technology Show
(591) Culori revendicate:negru, roșu

(531) Clasificare Viena: 09.05.01;
27.05.02; 27.05.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05245
(151) 10/08/2017
(732) IOANA - RODICA PÂRLOG, STR.

SILVESTRU NR. 34, ETAJ 1, AP.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI, RO

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, RO

(540)

mb MISBITS RECORD SHOP
(531) Clasificare Viena: 16.01.16;

26.04.18; 27.05.05

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a unor produse diverse,
în special discuri vinil, suporturi de
înregistrări muzicale pe bandă magnetică
și accesorii (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, cu
amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05246
(151) 10/08/2017
(732) S.C. IT MARKET S.R.L., BLD.

DECEBAL NR. 1, BL. H2, SC.
2, ET. 5, AP 51, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, RO

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)
DZ09

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

14. Ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri
digitale, cutii pentru ceasuri, ceasuri cu
cuarţ, ceasuri cu ceramică, cadrane pentru
ceasuri, ceasuri de masă, ceasuri de
bijuterie, ceasuri de damă, ceasuri de
mână, ceasuri de birou, ceasuri şi ceasuri
de mână în general, ceasuri din metale
preţioase, ceasuri de mână elegante,
ceasuri placate cu aur, curele pentru
ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, coroane pentru ceasuri
de mână, ceasuri cu mecanisme cu
cuarţ, carcase de ceasuri de mână,
casete de prezentare pentru ceasuri,
ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
ceasuri ca articole de bijuterie, cutii de
prezentare pentru ceasuri, curele din
materiale sintetice pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri din clorură de polivinil,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de mână din metale preţioase sau
placate cu acestea, articole de bijuterie,
ceasornice şi ceasuri de mână, ceasuri
de mână care transmit date la telefoane
inteligente, ceasuri cu embleme, brăţări
metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mână, curele din plastic pentru
ceasuri.
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35. Comercializarea (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa14, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, 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 pentru aceste produse,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă si consultanţă, servicii oferite
de lanţuri de magazine, activităţi de import-
export.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05247
(151) 10/08/2017
(732) ENEL S.p.A, STR. VIALE REGINA

MARGHERITA NR. 137, ROMA,
00198, IT

(740) ZMP Intellectual Property
SRL, STR. C.A ROSETTI,
NR.17, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCURESTI, RO

(540)

e-distribuție
(591) Culori revendicate:roșu, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12

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

9. Analizoare de energie electrică
(aparate), analizoare de gaz (aparate),
dispozitive de testare pentru tensiune,
aparate de monitorizare la distanță, aparate
de telecomunicații cu fibră optică, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea

de energie solară, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
detectoare de gaz, baterii solare,
cabluri de fibre optice, conducte de
electricitate, gazometre (instrumente de
măsură), contoare electronice, controlere
electrice, indicatoare de electricitate,
manuale de instruire în format electronic,
panouri de conexiune electrică, plăci
de conexiune electrică, software de
calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software pentru
tablete, termostate electrice, transmițătoare
optice utilizate cu cabluri din fibră optică,
aparate electrice de control, instrumente
de control pentru cazane, aparate de
măsurare a energiei termice, aparate
și instrumente pentru transformarea
energiei electrice, dispozitive electronice
de comandă la distanță, aparate de
calculator pentru citirea la distanță,
aparate pentru controlul la distanță al
punctelor de intrare, aparate de testare
pentru contoare, dulapuri de distribuție
(electricitate), cabluri de telecomunicații,
baterii galvanice, circuite electrice,
colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, frecvenţmetre,
convertizoare electrice, distribuitoare de
energie electrică, distribuitoare electrice,
fibre optice pentru păstrarea polarizării,
manșoane pentru cablurile cu fibră
optică, invertoare fotovoltaice, limitatoare
de electricitate, tablouri de distribuție
(electrice), tablouri de contacte electrice,
distribuție (tablouri de -) (electricitate),
reactoare electrice, regulatori de tensiune,
receptoare electrice, detectoare de
tensiune, detectoare de contoare electrice,
senzori electronici pentru măsurarea
radiației solare, surse de alimentare
pentru rețea de alimentare cu electricitate,
supape electrice (termoionice), adaptoare
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de curent, carcase pentru aparate electrice,
aparate de stocare a electricității, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate pentru rețea de electricitate,
aparate pentru măsurarea consumului de
combustibil, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
echipamente de comunicare, alimentatoare
pentru acumulatoare, cabluri audio,
celule solare pentru generarea de
electricitate, contoare de căldură, diode
electrice, telecomenzi multifuncţionale,
conexiuni electrice, aparataje de
conexiuni (electrice), indus (electricitate),
întrerupătoare, invertoare (electricitate),
limitatori de tensiune, tablouri electrice
de comandă, receptoare de fibră optică,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
plăci solare, adaptoare electrice, pachete
de software de calculator, cabluri coaxiale,
carduri magnetice, aparate electrice
de măsurare, conductoare electrice,
condensatoare electrice, aparate electrice
de aprindere de la distanţă, stabilizatoare
de tensiune, fibre optice non-liniare,
cabluri și fire electrice, transformatoare
electrice de voltaj, software pentru
aplicații informatice, descărcabil, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației
solare în energie electrică, publicații
electronice descărcabile sub formă de
reviste, panouri solare pentru generarea
de electricitate, siguranţe, indicatoare de
pierderi de electricitate, contoare, cutii de
distribuție (electricitate), cabluri ethernet,
prize electrice, contoare de apă, blocuri de
distribuție de curent electric, aparate pentru
controlul energiei electrice, instrumente
pentru măsurarea electricității, aparate de
transmisie deschise, aparate și instrumente
pentru reglarea energiei electrice, instalații
de control electrice, baterii pentru vehicule
electrice, redresoare pentru baterii solare,
celule fotovoltaice calibrate de referință,
componente electrice și electronice, plăci

de comutatoare electrice, dispozitive de
comandă a curentului electric, grupuri de
comutatoare electrice, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (central
fotovoltaice), voltmetre, module fotovoltaice
solare, tablouri de comandă a electricității,
tablouri electrice de operare și comandă,
limitatoare de curent pentru corpuri
electrice de iluminat, detectoare de
gaze combustibile, senzori de gaz,
aplicații software pentru telefoane mobile,
borne electrice, temporizatoare electrice,
carduri de fidelitate codificate, baterii
reîncărcabile, filamente conductoare de
lumină (fibre optice), aparate de control de
supraveghere, aparate care funcționează
cu comandă electrică, colectoare electrice,
cutii de derivație (electricitate), cabluri
prelungitoare, inductoare (electricitate),
cabluri optice, software (programe), senzori
de distanță, celule fotovoltaice, acumulatori
electrici, baterii electrice, fire electrice, prize
electrice
11. Încălzitoare de apă, radiatoare
(aparate de încălzire), radiatoare
electrice, aparate de încălzire electrice,
acumulatoare de căldură, cazane electrice
(de încălzire), cuptoare pentru deșeuri,
ventilatoare de aer condiționat, pompe
de căldură pentru prelucrarea energiei,
lanterne solare, lămpi de buzunar,
ventilatoare eoliene, diode luminescente
(LED), pompe de căldură, boilere cu
gaz, lustre, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, dispozitive de încălzit
pentru băi, cazane industriale, reactoare
nucleare, aparate de iluminat pentru
vehicule, economizoare de combustibil,
aparate de aer condiționat, instalații de
încălzire [cu apă], cazane de încălzire a
apei, becuri de iluminat, lumânări electrice,
incineratoare de deșeuri, aparate de
ventilare (aer condiționat), dulii pentru lămpi
electrice, tuburi de sticlă pentru lămpi de
petrol, ventilatoare (aer condiționat), lămpi
electrice, accesorii electrice de iluminat,
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boilere de uz casnic, aparate electrice
de încălzire, dispozitive de evaporare
pentru aparate de aer condiționat, filtre
pentru aer condiționat, instalații de
încălzire cu energie solară, încălzitoare
electrice, instalații nucleare (reactoare),
lămpi solare, becuri cu LED, colectoare
termice solare, ventilatoare pentru aparate
de aer condiționat, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, echipamente și instalații de răcire,
arzătoare, boilere și încălzitoare, aparate
de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de climatizare, filtre
de aer pentru unitățile aparatelor de aer
condiționat, boilere, becuri, supape pentru
aparate de aer condiționat.
37. Construcție de reactoare nucleare,
furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de generatoare de energie
electrică, instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară, întreținere de aparate
electrice de larg consum, reparare și
întreținere de instrumente, montarea și
îngroparea cablurilor (instalare), renovarea
instalației electrice, reparare de aparate
și instalații pentru generarea de energie,
servicii de cuplare de cabluri submarine,
aplicarea învelișurilor pentru cabluri,
construcție de structuri pentru transportul
gazelor naturale, instalații de mașinării
electrice și de generare, instalare de
conducte pentru transportul gazelor,
întreținere și reparații de rețele de
comunicații de date, întreținere și reparații
de sisteme de comunicații, întreținere și
reparații de turbine cu gaze, montarea
cablurilor terestre, montarea cablurilor
marine, repararea sistemelor de alimentare
cu gaz, repararea mașinilor și ustensilelor
de telecomunicații, reparare și întreținere
de instalații pentru generarea de energie,
reparații și întreținere de rețele, aparate și
instrumente de telecomunicații, repararea
sau întreținerea de aparate electrice de
larg consum, servicii de reparații pentru

generatoare electrice și turbine eoliene,
servicii de realimentare cu gaz pentru
autovehicule, construcția de structuri pentru
depozitarea gazului natural, furnizare de
informații privind repararea sau între ținerea
de aparate electrice de larg consum,
furnizare de informaţii privind repararea
sau întreţinerea de aparate pentru iluminat
electric, instalare de generatoare electrice,
instalare și întreținere de instalații termice
solare (reparații) , demontarea liniilor
de electricitate (reparații) , service de
urgență pentru instalațiile de furnizare
a curentului electric, service de urgență
pentru instalațiile de furnizare a gazului,
construcție de centrale de energie eoliană,
instalare de celule și module fotovoltaice,
întreținere, reparare și recondiționare de
aparate și instalații fotovoltaice, construcție
de centrale electrice, întreținere, de aparate
și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere, service și reparare
de aparate și instalații pentru generare,
instalare de sisteme electrice de iluminat
și de sisteme de alimentare electrică,
instalare de hardware și a cablurilor pentru
accesul la internet, servicii de reîncărcare
a vehiculelor electrice, reparații sau
întreținere de aparate de iluminat electrice,
instalare de aparate de compensare a
energiei reactive, întreținerea aparatelor
de telecomunicații, reparația liniilor de
înaltă tensiune, montarea cablurilor ,
reparare și întreținere de aparate de aer
condiționat, reparare de instalații și mașini
pentru producția de energie, reparare și
întreținere de generatoare de electricitate,
reparare și întreținere de instalații pentru
gaz și electricitate, instalare de cabluri
pentru acces la internet, construcția de
centrale nucleare, construcția de structuri
pentru producerea gazului natural, servicii
de extracție de gaze, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
centralelor nucleare, instalare de cazane,
instalare și întreținere de instalații
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fotovoltaice, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și gaz, servicii de cablaj
electric, servicii de consiliere cu privire
la instalarea centralelor electrice, ridicarea
deșeurilor (curățare), servicii de extracție
de petrol, instalare de conducte pentru
gaz și apă, repararea echipamentelor
electrice și a instalațiilor electrotehnice,
repararea și întreținerea vehiculelor
electrice, instalare de sisteme de încălzire
solară, reparare de mașini industriale
pentru tratarea deșeurilor, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalare și reparații de aparate electrice,
reparații sau întreținere de echipamente și
mașini de zdrobire a deșeurilor, reparare
sau întreținere a sistemului concasor
de deșeuri, reparare sau întreţinere a
cazanelor pe gaz, reparare sau întreținerea
cazanelor, reparare sau întreținere
de instalații pentru energie eoliană,
recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, deparazitarea
instalațiilor electrice, instalare și întreținere
de conducte.
39. Furnizare de informații cu privire
la distribuția electricității, închiriere spre
utilizare a liniilor de înaltă tensiune către
terți pentru transmiterea de electricitate,
depozitare de energie și combustibili,
servicii de consultanță privind distribuția
de electricitate, servicii de informare şi
consultanţă privind distribuţia de energie,
depozitare de aparate electrice, servicii
de închiriere a mașinilor și a vehiculelor,
distribuire de energie pentru încălzirea și
răcirea clădirilor, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, servicii de colectare a
deșeurilor menajere, distribuție de petrol
sau gaze prin conducte, furnizare de
gaz (distribuție), servicii de depozitare
a gazului, servicii de distribuție de
gaze, eliminarea deșeurilor (îndepărtare
și transport), depozitare de combustibili
gazoși, distribuție de electricitate prin
intermediul cablurilor, furnizarea energiei

electrice, stocarea energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
servicii de depozitare a gazului.
40. Închiriere de generatoare, rafinarea
gazului, servicii de producere a gazelor,
tratarea gazelor, închiriere de echipamente
frigorifice, închiriere de echipamente de
generare a energiei electrice, filtrarea
gazelor, arderea gazelor, închiriere în
sistem leasing a generatoarelor electrice,
închierea de echipamente de producere a
energiei, închiriere de baterii, închiriere de
sisteme de încălzire, purificarea gazelor,
recuperarea hidrocarburilor din gaz,
consultanță privind incinerarea gunoiului și
deșeurilor, consultanță privind distrugerea
gunoiului și deșeurilor, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, producere
de energie electrică din surse regenerabile,
producere de energie de către centrale
nucleare, producere de energie de
către centrale electrice, producere de
energie hidroelectrică, furnizare de
informații despre reciclarea deșeurilor,
închirieri de generatoare, distrugerea
deșeurilor, producerea energiei, generare
de electricitate, închiriere de generatoare
de electricitate (producere de electricitate),
închiriere de transformatoare electrice,
închirieri de boilere, servicii de consultanță
privind generarea de energie electrică,
închirierea aparatelor de climatizare,
generare de electricitate din energia
eoliană, generarea gazelor și electricității,
reciclarea gazelor izolante de la frigidere,
reciclarea și tratamentul gunoiului, servicii
de comprimare a gazelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


