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Cereri Mărci publicate în 21/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08053 14/12/2017 GVN HOLDING SRL GVN EXCELLENCE.

INNOVATION. EXPERTISE

2 M 2017 08054 14/12/2017 SHARDA EUROPE B.V.B.A. CLARIMI

3 M 2017 08055 14/12/2017 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

refreş

4 M 2017 08056 14/12/2017 SC PLANET PRODUCTION SRL AMIX

5 M 2017 08057 14/12/2017 SC PLANET PRODUCTION SRL SPD SIROP DE PORUMB
DULCE

6 M 2017 08058 14/12/2017 S.C. CARPATHIAN SPRINGS
S.A.

AC

7 M 2017 08059 14/12/2017 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

suzi

8 M 2017 08060 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

profit.ro - the home of business

9 M 2017 08061 14/12/2017 COOPERATIVA SILISTEA
PRODUCTIE SUINE
COOPERATIVA AGRICOLA

Pork & Co. The Co-Operative for
Livestock

10 M 2017 08062 14/12/2017 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

KAUFLAND şi săptamâna-i bună

11 M 2017 08063 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

the home of business

12 M 2017 08064 14/12/2017 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

new balloon

13 M 2017 08065 14/12/2017 CEZAR-IULIAN CRETU Xcars more than details

14 M 2017 08066 14/12/2017 Hankook Tire Co.,Ltd Aqua Pine

15 M 2017 08067 14/12/2017 S.C. MOCASSINO STILL S.R.L. Mizotti

16 M 2017 08068 14/12/2017 S.C. DELICE INTERNATIONAL
S.R.L.

DD

17 M 2017 08069 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

profit.ro

18 M 2017 08070 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

profit insider

19 M 2017 08071 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

back in business

20 M 2017 08072 14/12/2017 BELLES MARKS LTD CAVA D'ORO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/12/2017

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 08073 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK

SRL
profit live

22 M 2017 08074 14/12/2017 SIDELA SA ŢAC-PAC

23 M 2017 08075 14/12/2017 LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB

24 M 2017 08076 14/12/2017 LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB

25 M 2017 08077 14/12/2017 LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB

26 M 2017 08078 14/12/2017 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

profit news

27 M 2017 08079 14/12/2017 SC IANY&YOTA SRL-D FRESH coffee to go & sandwich

28 M 2017 08080 14/12/2017 MIRON COZMA LUCEAFARUL HUILEI

29 M 2017 08081 14/12/2017 JOHNSON & JOHNSON CAREFREE

30 M 2017 08082 14/12/2017 Bayer Intellectual Property
GmbH

1 ONE A DAY

31 M 2017 08083 14/12/2017 SIDELA SA TZAC-PAC

32 M 2017 08084 14/12/2017 Bayer Intellectual Property
GmbH

1 ONE A DAY

33 M 2017 08085 14/12/2017 SIDELA SA ZAP!

34 M 2017 08086 14/12/2017 CONSULT IMOBIL SRL N CONSULT IMOBIL

35 M 2017 08087 14/12/2017 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

SPATIU LIMITAT, IDEI
NELIMITATE

36 M 2017 08088 14/12/2017 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

TRANSFORMA CASA IN
ACASA

37 M 2017 08089 14/12/2017 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

IDEI NELIMITATE PENTRU
SPATII LIMITATE

38 M 2017 08090 14/12/2017 ECATERINA VINTU EU LICITEZ

39 M 2017 08091 14/12/2017 MIHAI-CLAUDIU PĂDURARU IMA TREND OUTLET STORE
I'am a Trend

40 M 2017 08092 14/12/2017 ANISOARA-IULIA GHITA ŞTIINŢĂ PE PÂINE

41 M 2017 08093 14/12/2017 SC ELECTROPUTERE SA EP ELECTROPUTERE Power
Provider

42 M 2017 08094 14/12/2017 FORMENS SRL Outletformens Premium
Menswear At Factory Prices

43 M 2017 08095 14/12/2017 SC BETTY ICE SRL BETTY WHITE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2017 08096 14/12/2017 YURTA PROD SRL City garden Seeds of succes
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(210) M 2017 08053
(151) 14/12/2017
(732) GVN HOLDING SRL, STR. PICTOR

STEFAN DIMITRESCU NR. 11, BL.
11, SC. 1, ET. 4, AP. 19, CAMERA
NR. 2, BIROUL NR. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041363, ROMANIA

(540)

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

42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08054
(151) 14/12/2017
(732) SHARDA EUROPE B.V.B.A. , STR.

JOSEF MERTENSSTRAAT 142
, DILBEEK, 1102, BELGIA

(540)
CLARIMI

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

5. Produse dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

(210) M 2017 08055
(151) 14/12/2017
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MUSTAFA BATGI, CALEA VITAN
NR. 199, BL. 52, 49, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
refreş

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

───────

(210) M 2017 08056
(151) 14/12/2017
(732) SC PLANET PRODUCTION SRL,

STR. ORSOVA NR. 9A, BL. C1, ET.
2, AP. 11, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
AMIX

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din

(591) Culori revendicate:albastru deschis-
Pantone 283, albastru închis-Pantone
2765, gri-Pantone 435

30. Dulciuri (bomboane), bomboane de
mestecat, bomboane gumate pe bază de
gelatină.

GVN EXCELLENCE.
INNOVATION. EXPERTISE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02;
27.05.11

adrianat
Typewritten text
Se invocă: prioritatea de expoziţie nr: 01966339 din data: 23/11/2017 şiţara Germania (DE), având starea acceptată.

adrianat
Typewritten text
  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/12/2017

cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ. (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 08057
(151) 14/12/2017
(732) SC PLANET PRODUCTION SRL,

STR. ORSOVA NR. 9A, BL. C1, ET.
2, AP. 11, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
SPD SIROP DE

PORUMB DULCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,

îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ. (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 08058
(151) 14/12/2017
(732) S.C. CARPATHIAN SPRINGS

S.A., STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, CAMERELE 1-7, JUD.
SUCEAVA, VATRA DORNEI,
ROMANIA

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

(540)

AC

(531) Clasificare Viena: 19.07.12; 19.07.13;
19.07.23; 19.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale de
curăţare, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii), sticlărie,
porţelan şi faianţă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 08059
(151) 14/12/2017
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MUSTAFA BATGI, CALEA VITAN
NR. 199, BL. 52, 49, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
suzi

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

30. Bomboane de mestecat, bomboane gumate
pe bază de gelatină, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată şi gumă de mestecat.

───────

(210) M 2017 08060
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

SRL, STR. DECEBAL NR. 73, AP.
1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400037, ROMANIA

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

(540)
profit.ro - the

home of business
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/12/2017

(210) M 2017 08061
(151) 14/12/2017
(732) COOPERATIVA SILISTEA

PRODUCTIE SUINE
COOPERATIVA AGRICOLA,
SOS. CERNICA NR. 75, VILA 23,
PARTER, CAMERA 3, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ROMANIA

(540)
Pork & Co. The Co-

Operative for Livestock
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Carne.

───────

(210) M 2017 08062
(151) 14/12/2017
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, STR. RÖTELSTRASSE
NR. 35, NECKARSULM, 74172,
GERMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)
KAUFLAND şi

săptamâna-i bună
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii comerciale şi servicii de
informare a consumatorilor, şi anume servicii
de licitaţie, închirierea de automate de vânzare,
servicii de agenţie, organizarea de introduceri de
afaceri, servicii de cumpărare colectivă, servicii
de evaluare comercială, afaceri de agenţie,
servicii de import export, servicii de negociere şi
intermediere, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de reprezentare pentru alţii (consiliere
consumatori), servicii de înscriere (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata cu privire la alimente, băuturi, produse
de tabac, medicamente, produse medicale,
ortopedice şi cosmetice, textile, îmbrăcăminte,
încălţăminte, produse din piele, mobilă, mobilier,

produse menajere, aparate electrice de radio
şi televiziune pentru uz personal, instrumente
muzicale, bunuri din metal, produse pentru
protecţie, construcţie şi produse de tipul
do-it-yourself, cărţi, reviste, ziare, produse
de papetărie şi birou, vehicule, automobile
şi părţi pentru acestea şi accesorii pentru
maşini (cu excepţia transportului), pentru a
permite consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, analiză
de afaceri, servicii de cercetare şi informare
comerciale, servicii de consultanţă şi informare
în legătură cu serviciile de mai sus.
36. Servicii de asigurare, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanţii reale imobiliare, furnizarea
de cartele preplătite şi jetoane de valoare,
servicii de depunere în casete valorice, servicii
financiare, monetare şi bancare, colectarea de
fonduri şi sponsorizare, servicii de evaluare
financiară, servicii de închiriere şi leasing a
produselor ce au legătură cu serviciile de mai
sus, servicii de consultanţă şi informare în
legatură cu serviciile de mai sus.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
închiriere şi leasing a produselor ce au legătură
cu serviciile de mai sus, servicii de consultanţă şi
informare în legătură cu serviciile de mai sus.
39. Distribuţie prin conducte şi cabluri, transport,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, parcare
şi depozitare vehicule, ancorare, servicii de
închiriere şi leasing a produselor ce au legătură
cu serviciile de mai sus, servicii de consultanţă
şi informare în legătură cu serviciile de mai sus,
servicii de livrări (transport).
40. Tratamentul alimentelor şi băuturilor, servicii
de productie pe comanda şi manufactura,
producerea energiei, imprimare şi developare
fotografica şi cinematografica, duplicarea
casetelor audio şi video şi a benzilor,
conditionarea şi purificarea aerului şi a apei,
servicii de abator, servicii de inchiriere şi leasing
a produselor ce au legatura cu serviciile de
mai sus, servicii de consultanţă şi informare în
legatura cu serviciile de mai sus.
41. Organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament).
43. Cazare temporară, pensiuni pentru animale,
închirierea de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de
masă, servicii de alimentaţie publică, servicii de
închiriere şi leasing a produselor ce au legătură
cu serviciile de mai sus, servicii de consultanţă şi
informare în legatură cu serviciile de mai sus.

───────
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(210) M 2017 08063
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

SRL, STR. DECEBAL NR. 73, AP.
1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400037, ROMANIA

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

(540)
the home of business

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie
(tipărituri), articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi articole de birou, cu
excepţia mobilei, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
desen şi pentru artişti, pensule, material didactic
şi de instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08064
(151) 14/12/2017
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MUSTAFA BATGI, CALEA VITAN
NR. 199, BL. 52, 49, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
new balloon

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

30. Dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat.

───────

(210) M 2017 08065
(151) 14/12/2017
(732) CEZAR-IULIAN CRETU, STR.

DREPTATII NR. 1, SC. C, ET. 3, AP.
8, JUD. BOTOŞANI, BOTOŞANI,
ROMANIA

(540)

Xcars more than details

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.24;
18.01.23

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

37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

───────
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(210) M 2017 08066
(151) 14/12/2017
(732) Hankook Tire Co.,Ltd, STR.

TEHERAN-RO (YEOKSAM-
DONG), GANGNAM-GU, NR. 133,
SEOUL, REPUBLICA POPULARA
DEMOCRATĂ COREEANĂ

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)
Aqua Pine

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

12. Pneuri pentru autovehicule, pneuri pentru
biciclete, anvelope (pneuri), huse pentru
anvelope, pneuri pentru motociclete, petice
adezive de cauciuc pentru repararea camerelor
de aer, camere de aer pentru biciclete,
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
camere de aer pentru pneuri, camere pentru
pneuri pentru roţi de vehicule, camere pentru
pneuri pentru anvelope de vehicule, plase
de portbagaje pentru vehicule, pneuri pentru
vehicule, truse pentru repararea camerelor
de aer, jante de roti pentru vehicule, huse
de şei pentru biciclete, huse de şa pentru
motociclete, centuri de siguranţă pentru scaune
de vehicule, segmenţi de frână pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, portschiuri pentru
automobile, ţinte pentru pneuri, crampoane
pentru anvelope, pneuri pentru roti de vehicule,
pneuri solide pentru roti de vehicule, benzi de
rulare pentru resaparea pneurilor, şenile pentru
vehicule, şenile pentru vehicule (model pentru
tractor), cauciucuri fără camera pentru biciclete,
cauciucuri fără cameră pentru motociclete, valve
de bandaje pentru vehicule.

───────

(210) M 2017 08067
(151) 14/12/2017
(732) S.C. MOCASSINO STILL S.R.L.,

STR. FERMEI NR. 6, JUDEŢ
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)

Mizotti

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.07;
03.13.01

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

clase:
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie, în
special: genţi, poşete.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, în special:
încălţăminte, rochii dama.

───────
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(210) M 2017 08068
(151) 14/12/2017
(732) S.C. DELICE INTERNATIONAL

S.R.L., STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 46, CLĂDIRE CULTURAL
ADMINISTRATIVA-CANTINA,
BIROUL NR. 33, ARHIVA NR. 38,
JUDEŢUL PRAHOVA, CÂMPINA,
ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI, NR. 1, BL. R10,
AP. 27, JUDEŢUL PRAHOVA,
CÂMPINA, 105600

(540)

DD

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 25.01.10;
27.05.19

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

43. Servicii de alimentaţie publică, cofetărie,
patiserie, gelaterie, bombonerie, laborator
propriu (alimentaţie publică).

───────

(210) M 2017 08069
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. DECEBAL NR. 73, AP. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400037, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
profit.ro

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, în special
produse de cofetărie şi patiserie.
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(210) M 2017 08070
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. DECEBAL NR. 73, AP. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400037, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
profit insider

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08071
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. DECEBAL NR. 73, AP. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400037, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
back in business

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2017 08072
(151) 14/12/2017
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS NR. 12, FLOOR 1&2,
OFFICE 3, 7101 ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)
CAVA D'ORO

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

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

───────

(210) M 2017 08073
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. DECEBAL NR. 73, AP. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400037, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
profit live

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

mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08074
(151) 14/12/2017
(732) SIDELA SA, STR. JUNCAL NR.

1363, ORAS MONTEVIDEO,
MONTEVIDEO, URUGUAY

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040023

(540)

ŢAC-PAC

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.02;
02.01.15; 02.01.23; 19.03.01; 19.03.25;
09.09.01; 09.09.11; 09.09.25

(591) Culori revendicate:turcoaz; negru;
magenta; galben; alb

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri  acustice,  discuri  compacte, 
DVD-uri şi  alte  suporturi  digitale  de 
înregistrare,
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1. Adezivi de contact, adezivi pentru
încălţăminte, adezivi pentru piele, adezivi utilizaţi
în construcţie, adezivi pentru uz industrial,
materiale adezive pentru industria construcţiilor,
adezivi pentru utilizare în construcţii, adezivi
industriali folosiţi în construcţii, adezivi pentru
repararea obiectelor sparte, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, adezivi de origine
sintetică pentru uz industrial, adezivi cu
priză rapidă de uz industrial, adezivi pentru
prelucrarea lemnului, de uz industrial, adeziv de
contact folosit împreună cu produsele laminate,
adezivi (altii decât cei pentru papetărie sau
menaj), lianţi (adezivi), cu excepţia celor pentru
papetărie sau menaj, adezivi lichizi, cu excepţia
celor pentru articolele de papetărie, preparate
chimice pentru etanşare, lipiciuri (apreturi),
produse chimice folosite la lipire (altele decât
cele de uz casnic sau de papetărie), lianţi folosiţi
la prepararea calafaturilor, produse (chimice)
de etanşare pentru etanseizarea suprafeţelor,
preparate chimice pentru etanşare, compuşi
de etanşare chimici, compuşi de etanşare
pentru folosirea în construcţii (produse chimice),
lichide de etanşare pentru hârtie, adezivi
destinaţi industriei, în special pentru industria
constructiilor.
16. Adezivi, adezivi pentru papetărie, adezivi
pentru utilizare artistică, adezivi pentru uz casnic,
adezivi pentru articole de papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit).

───────

(210) M 2017 08075
(151) 14/12/2017
(732) LIFESTYLE TRAVEL & GOURMET

CLUB SRL, STR. SPINIS NR.
3, BL. 24, SC. 1, ET. 2, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIFESTYLE TRAVEL
& GOURMET CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
25.01.13; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 08076
(151) 14/12/2017
(732) LIFESTYLE TRAVEL & GOURMET

CLUB SRL, STR. SPINIS NR.
3, BL. 24, SC. 1, ET. 2, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIFESTYLE TRAVEL
& GOURMET CLUB

(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 29.01.02;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.11

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
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excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 08077
(151) 14/12/2017
(732) LIFESTYLE TRAVEL & GOURMET

CLUB SRL, STR. SPINIS NR.
3, BL. 24, SC. 1, ET. 2, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIFESTYLE TRAVEL
& GOURMET CLUB

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 25.01.13;
27.05.01; 27.05.07

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 08078
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. DECEBAL NR. 73, AP. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400037, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
profit news

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
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referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08079
(151) 14/12/2017
(732) SC IANY&YOTA SRL-D, STR.

DRUMUL VIILOR NR. 28, BL. T8,
SC. 3, AP. 53, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALATI, GL, ROMANIA

(540)

FRESH coffee to
go & sandwich

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 01.03.02;
01.15.11; 19.03.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de import-export.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 08080
(151) 14/12/2017
(732) MIRON COZMA, STR. CPT. DINU

PESTRITU NR. 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
LUCEAFARUL HUILEI

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

16. Cărţi, reviste, ziare (tipărituri).
35. Publicitate, promovare prin mass-media,
radio, tv, reviste, ziare, vânzarea cărţilor.
36. Strângere de fonduri în scopuri caritabile.
41. Organizarea de spectacole, producţie

───────

(210) M 2017 08081
(151) 14/12/2017
(732) JOHNSON & JOHNSON, ONE

JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY,
08933, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
CAREFREE

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

3. Soluţie - spălături şi şerveţele pentru igiena
intimă (nu de uz medical).

───────

cinematografică, publicaţii on-line,
nedescărcabile, lansare de carte (educaţie).
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(210) M 2017 08082
(151) 14/12/2017
(732) Bayer Intellectual Property

GmbH, ALFRED-NOBEL-STR.10,
MONHEIM AM RHEIN, 40789,
GERMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

1 ONE A DAY

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 01.03.15;
27.05.02; 27.05.12; 27.07.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, gri, alb

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

5. Alimente dietetice şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni, băuturi suplimente dietetice.

───────

(210) M 2017 08083
(151) 14/12/2017
(732) SIDELA SA, STR. JUNCAL 1363,

MONTEVIDEO, URUGUAY
(740) Cabinet Individual Autorizat

Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

(540)

TZAC-PAC

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 02.01.23;
09.09.01; 09.09.11; 09.09.25; 19.03.01;
19.03.25; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
321C), negru, magenta, galben, alb

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

1. Adezivi de contact, adezivi pentru
încălțăminte, adezivi pentru piele, adezivi utilizați
în construcție, adezivi pentru uz industrial,
materiale adezive pentru industria construcțiilor,
adezivi pentru utilizare în construcții, adezivi
industriali folosiți în construcții, adezivi pentru
repararea obiectelor sparte, adezivi (materiale
de lipit) destinați industriei, adezivi de origine
sintetică pentru uz industrial, adezivi cu
priză rapidă de uz industrial, adezivi pentru
prelucrarea lemnului, de uz industrial, adeziv de
contact folosit împreună cu produsele laminate,
adezivi (alții decât cei pentru papetărie sau
menaj), lianți (adezivi), cu excepția celor pentru
papetărie sau menaj, adezivi lichizi, cu excepția
celor pentru articolele de papetărie, preparate
chimice pentru etanşare, lipiciuri (apreturi),
produse chimice folosite la lipire (altele decât
cele de uz casnic sau de papetărie), lianți folosiți
la prepararea calafaturilor, produse (chimice)
de etanșare pentru etanșeizarea suprafețelor,
preparate chimice pentru etanșare, compuși
chimici de etanșare, compuși de etanșare
pentru folosirea în construcții (produse chimice),
lichide de etanșare pentru hârtie, adezivi
destinați industriei, în special pentru industria
construcțiilor.
16. Adezivi, adezivi pentru papetărie, adezivi
pentru utilizare artistică, adezivi pentru uz casnic,
adezivi pentru articole de papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit).

───────
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(210) M 2017 08084
(151) 14/12/2017
(732) Bayer Intellectual Property

GmbH, ALFRED-NOBEL-STR.10,
MONHEIM AM RHEIN, 40789,
GERMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

1 ONE A DAY

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 01.03.15;
27.05.02; 27.05.12; 27.07.12

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

5. Alimente dietetice şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni, băuturi suplimente dietetice.

───────

(210) M 2017 08085
(151) 14/12/2017
(732) SIDELA SA, STR. JUNCAL 1363,

MONTEVIDEO, URUGUAY
(740) Cabinet Individual Autorizat

Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

(540)

ZAP!

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 02.01.23;
09.09.01; 09.09.11; 09.09.15; 19.03.01;
19.03.25; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
321C), negru, magenta, galben, alb

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

1. Adezivi de contact, adezivi pentru
încălțăminte, adezivi pentru piele, adezivi utilizați
în construcție, adezivi pentru uz industrial,
materiale adezive pentru industria construcțiilor,
adezivi pentru utilizare în construcții, adezivi
industriali folosiți în construcții, adezivi pentru
repararea obiectelor sparte, adezivi (materiale
de lipit) destinați industriei, adezivi de origine
sintetică pentru uz industrial, adezivi cu
priză rapidă de uz industrial, adezivi pentru
prelucrarea lemnului, de uz industrial, adeziv de
contact folosit împreună cu produsele laminate,
adezivi (alții decât cei pentru papetărie sau
menaj), lianți (adezivi), cu excepția celor pentru
papetărie sau menaj, adezivi lichizi, cu excepția
celor pentru articolele de papetărie, preparate
chimice pentru etanşare, lipiciuri (apreturi),
produse chimice folosite la lipire (altele decât
cele de uz casnic sau de papetărie), lianți folosiți
la prepararea calafaturilor, produse (chimice)
de etanșare pentru etanșeizarea suprafețelor,
preparate chimice pentru etanșare, compuși
chimici de etanșare, compuși de etanșare
pentru folosirea în construcții (produse chimice),
lichide de etanșare pentru hârtie, adezivi
destinați industriei, în special pentru industria
construcțiilor
16. Adezivi, adezivi pentru papetărie, adezivi
pentru utilizare artistică, adezivi pentru uz casnic,
adezivi pentru articole de papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit).

───────
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(210) M 2017 08086
(151) 14/12/2017
(732) CONSULT IMOBIL SRL, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 6, SC.
B, AP. 19, JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, ROMANIA

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

(540)

N CONSULT IMOBIL

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 26.04.06;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
36. Afaceri financiare, monetare, imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii
de achiziţii imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare, servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare, servicii de consultanţă privind
proprietăţiile imobiliare, servicii de investiţii în
proprietăţi imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii financiare
privind proprietăţile imobiliare şi clădirile,
servicii de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de cercetare
privind selectarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăţilor
imobiliare, asigurări, servicii de finanţare privind
dezvoltarea proprietăţilor imobiliare, planificare
imobiliară (activităţi financiare)., servicii de
consultanţă în materie de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investiţiile în
proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziţia de proprietăţi imobiliare,
servicii de consiliere privind deţinerea de

proprietăţi imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăţilor imobiliare, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii financiare
pentru achiziţionarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
închirieri de apartamente şi birouri, închirieri
de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de închiriere cu opțiune de cumpărare.
37. Construcţii, reparaţii, întreţinere şi restaurări
imobile, servicii de instalaţii de apă, canal, gaz,
termoficare, telefonie, comunicaţii internet.

───────

(210) M 2017 08087
(151) 14/12/2017
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, 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)
SPATIU LIMITAT,
IDEI NELIMITATE

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
35. Gestiunea afacerilor comerciale.

───────
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(210) M 2017 08088
(151) 14/12/2017
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, 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)
TRANSFORMA

CASA IN ACASA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
35. Gestiunea afacerilor comerciale.

───────

(210) M 2017 08089
(151) 14/12/2017
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, 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)
IDEI NELIMITATE

PENTRU SPATII LIMITATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.

35. Gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210) M 2017 08090
(151) 14/12/2017
(732) ECATERINA VINTU, STR. SLT.

POPA NR. 2, BL. 13B, SC. 1, ET. 3,
AP. 15, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
EU LICITEZ

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitaţii online.

───────

(210) M 2017 08091
(151) 14/12/2017
(732) MIHAI-CLAUDIU PĂDURARU,

STR. POPĂUŢI NR. 7, BL. 550A,
ET. 4, AP. 17, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

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

(540)

IMA TREND OUTLET
STORE I'am a Trend

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special îmbrăcăminte, încălţăminte
și accesorii (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
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corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2017 08092
(151) 14/12/2017
(732) ANISOARA-IULIA GHITA, STR.

SMARALDULUI NR. 8, BL. 4, ET. 2,
AP. 21, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ROMANIA

(540)

ŞTIINŢĂ PE PÂINE

(531) Clasificare Viena: 27.03.15; 19.11.13;
08.01.06; 01.13.01; 01.13.10; 01.13.15

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

7. Maşini automate pentru vânzare
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau

pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2017 08093
(151) 14/12/2017
(732) SC ELECTROPUTERE SA, STR.

CALEA BUCUREŞTI NR. 80,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200440,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

EP ELECTROPUTERE
Power Provider

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.18;
26.01.10; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.15

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

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), motoare liniare, motoare
liniare, altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare pentru compresoare, regulatoare
pentru motoare, motoare hidraulice, motoare de
aeronave, injectoare pentru motoare, demaroare
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pentru motoare, ventilatoare pentru motoare,
cilindri de motoare, motoare electrice pentru
maşini, motoare de curent alternativ, cuplaje
(părţi de motoare), motoare pentru modele
de vehicule, demaroare progresive pentru
motoare asincronice, pistoane pentru motoare
de vehicule, regulatoare de viteză pentru
motoare, arbori cu camă pentru motoare,
radiatoare de ulei pentru motoare, motoare
electrice de mică putere, unităţi motoare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru generarea
de electricitate, motoare cu combustie pentru
utilaje, radiatoare (de răcire) pentru motoare,
economizoare de carburant pentru motoare,
motoare de acţionare electrice pentru maşini,
motoare cu combustie pentru maşini industriale,
dispozitive electronice de comandă pentru
motoare, comenzi pneumatice pentru maşini
şi motoare, comenzi hidraulice pentru maşini
şi motoare, motoare cu curent alternativ
pentru vehicule aeriene, piese mecanice de
motoare pentru vehicule terestre, sisteme cu
injecţie de combustibil pentru motoare, motoare
electrice, altele decât pentru vehicule terestre,
motoare, altele decât cele pentru vehicule
terestre, pistoane (organe de maşini sau
de motoare), dispozitive de comandă pentru
maşini sau motoare, motoare electrice, altele
decât cele pentru vehicule terestre, mecanisme
de acţionare de motoare electrice cu curent
alternativ, motoare electrice şi componentele
sale, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru compresoare, motoare pentru
generarea de electricitate, transformatoare de
tensiune, maşini de înfăşurat benzi pentru
transformatoare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
pentru măsurare, semnalizare, verificare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparataje de
conexiuni (electrice), aparate de alimentare
cu energie continuă, aparate de comandă
electrică, aparate de comandă la distanţă cu
infraroşu, aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de comunicaţie
pentru vehicule, aparate de comutare electrice,
aparate de control (acţionate electric), aparate
de control pentru circulaţie (electronice),
aparate electrice de medie şi înaltă tensiune,
transformatoare de putere, de distribuţie
şi speciale pentru producerea, transportul
şi distribuţia energiei electrice, aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate
pentru siguranţa traficului feroviar, aparate şi
instrumente pentru comutarea energiei electrice,
autotransformatoare, blocuri de alimentare
cu energie electrică, blocuri de alimentare

(transformatoare), blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), blocuri de contact (electrice),
carcase pentru comutatoare (electrice),
componente electrotehnice, componente
electronice, comutatoare, comutatoare de
curent, conectoare (electricitate), conexiuni,
contacte electrice, contactoare, contactoare
electrice, convertizoare de curent, convertizoare
electrice, convertoare alternativ-continuu,
convertoare de cc/ca, convertoare de
curent, convertoare de tensiune, convertoare
electronice de frecvenţă pentru electromotoare
de mare viteză, convertoare statice de
putere, convertoare tensiune-curent, cutii de
branşament (electrice), cutii de conexiuni
electrice, cutii electrice de control, cutii de
joncţiune electrice, cutii electrice de distribuţie,
dispozitive de detectare, dispozitive de închidere
de sigurantă (electrice), dispozitive de testare
pentru tensiune, dispozitive de testare pentru
piese electronice, dispozitive de verificare
(monitorizare sau control) de motoare electrice,
dispozitive electrice pentru control de la
distanţă, dispozitive electronice de comandă
la distanţă, conductoare electrice, racorduri
electrice, electromagneţi, elemente de acţionare
liniare (electrice), elemente semiconductoare,
etichete de identificare (codificate), fire metalice
(electrice), inductoare electrice, instalaţii de
control (electrice), instrumente electronice
de control, instrumente pentru controlul
proceselor (electrice), instrumente pentru
măsurare, numărare, aliniere şi calibrare,
instrumente pentru măsurarea electricitătii,
instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, întrerupătoare, întrerupatoare
de circuite electrice, întrerupătoare de
curent electric, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), invertoare CC/CA,
invertoare (electricitate), joncţiuni de cablu
(electrice), limitatoare (electricitate), limitatori de
supratensiune, limitatori de tensiune, manşoane
de cuplare electrică, manşoane de legătură
(electrice), manşoane de legatură pentru
cabluri electrice, manşoane flexibile pentru
conductori electrici, manşoane flexibile pentru
cabluri electrice, marcaje de identificare a
cablurilor pentru cabluri electrice, prize, fişe
şi alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), reductoare de viteze (electrice),
reductoare de viteze (electronice), regulatoare
de curent electric, regulatoare de energie,
regulatoare de temperatură pentru motoarele
de vehicule, regulatoare de temperatură,
regulatoare de viteză (electrice), regulatoare
de viteză (electronice), regulatoare de
viteză pentru vehicule cu motor, regulatoare
electronice de turaţie, relee electrice, relee
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electromagnetice, relee de siguranţă (electrice),
reostate, rezistente, rezistenţe electrice, senzori
electrici, senzori electronici, senzori folosiţi la
controlul motoarelor, senzori pentru controlul
rotaţiei, senzori pentru curent electric, senzori
pentru pornire-oprire, siguranţe, siguranţe
electrice, sisteme computerizate de analiză
a motoarelor de vehicule, sisteme de
siguranţă electronice integrate pentru vehicule
terestre, sisteme de testare a circuitului
electric, suporturi de informaţie (electrice
sau electronice), tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de conexiune, tablouri de
contacte electrice, tablouri de control electrice,
tablouri de distribuţie (electrice), tablouri de
operare şi comandă (electrice), testere de
curent, testere de izolaţie, transformatoare
de curent electric, transformatoare de
curent, transformatoare de distribuţie,
transformatoare de frecvenţă, transformatoare
de înaltă frecvenţă, transformatoare de
tensiune, transformatoare electrice (pentru
aparate de telecomunicaţii), transformatoare
electrice de voltaj, transformatoare electrice,
transformatoare electronice de putere,
variatoare electronice de viteză.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă, componente pentru trenuri,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
dispozitive electrice de schimbare a vitezelor
pentru autovehicule terestre, locomotive,
locomotive cu autogenerare electrică
(locomotive diesel-electrice), locomotive cu
combustie internă, locomotive electrice,
mecanisme de acţionare de motor pentru
vehicule terestre, mecanisme de acţionare
(pentru vehicule terestre), mecanisme de
propulsie pentru vehicule terestre, mecanisme
de transmisie pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
de acţionare pentru vehicule terestre, motoare
de vehicule terestre, motoare electrice pentru
vehicule terestre, motoare hidraulice rotative
pentru vehicule terestre, motoare liniare pentru
vehicule terestre, motoare pentru vehicule
terestre, organe de transmisie pentru vehicule
terestre, părţi şi accesorii pentru vehicule
terestre, vehicule de teren, vehicule de
locomoţie terestră, aeriană, navală şi pe calea
ferată, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule electrice terestre,
vehicule pe şine, vehicule pentru călătorii
feroviare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, achiziţii de

intreprinderi, achiziţii de produse în numele
societăţilor terţe, achiziţionare de produse şi
servicii pentru alte firme, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenţi, administrare în materie
de activităţi de marketing, administrare în
materie de planificare a afacerilor, administrarea
afacerilor, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi,
administrarea şi managementul intreprinderilor
comerciale, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziţie, consiliere în afaceri
privind achiziţiile, consiliere privind achiziţiile,
consultanţă în administrarea afacerilor cu privire
la aspecte legate de producţie, consultanţă
în afaceri, consultanţă în domeniul achiziţiilor
comerciale, consultanţă în domeniul strategiilor
de afaceri, desfăşurare de vânzări prin licitaţie,
difuzare de anunţuri publicitare prin Internet,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de informaţii
comerciale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare, distribuire de
materiale publicitare (pliante, prospecte, brosuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanţă
pe bază de catalog), indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, evaluare de oportunităţi
de afaceri, expozitii în scopuri comerciale sau
de publicitate, furnizare de servicii online de
licitaţie, managementul afacerilor şi consultanţă
în materie de organizare a intreprinderii,
managementul şi administrarea afacerilor, oferte
pentru licitaţii online în numele terţilor, organizare
de licitaţii pe Internet, organizare de licitaţii
virtuale interactive, organizare de prezentări în
scopuri comerciale, organizare de vânzări prin
licitaţie, organizare şi coordonare de vânzări prin
licitaţie, organizare şi coordonare de licitaţii pe
Internet, organizarea şi coordonarea de licitaţii,
organizarea şi desfăşurarea de prezentări de
produse, toate aceste servicii şi pentru produsele
enumerate in clasele 7, 9, 12 şi pentru serviciile
enumerate în clasele 37, 42.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, curăţarea
maşinilor şi utilajelor, curăţarea materialelor,
curăţarea motoarelor electrice, curăţarea
vehiculelor cu motor, furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de aparate
electrice de larg consum, furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea
motoarelor electrice, furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de pompe,
furnizare de informaţii privind repararea
sau întreţinerea de material feroviar rulant,
gresaj de motoare, închirieri de echipament
pentru întreţinerea vehiculelor, instalare de
electromotoare şi motoare, instalare de
motoare aeronautice, instalare şi reparaţii
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de aparate electrice, instalarea de aparate
electrice, instalaţii de maşinării electrice şi
de generatoare, intermediere de reparaţii de
vehicule, întreţinere de aeronave, întreţinere
de aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică, întreţinere de locomotive,
întreţinere, service şi reparare de aparate
şi instalaţii pentru generarea de energie
electrică, întreţinere, service şi reparare de
vehicule, întreţinere, service, tuning şi reparare
de motoare şi electromotoare, întreţinere şi
reparaţii de motoare, întreţinere şi reparaţii de
vehicule, întreţinere şi reparaţii pentru aeronave,
întreţinerea vehiculelor, întreţinerea vehiculelor
cu motor, organizarea întreţinerii autovehiculelor
terestre, organizarea reparaţiei autovehiculelor
terestre, recondiţionare, reparare şi întreţinere
a instalaţiilor electrice, recondiţionarea
electromotoarelor şi motoarelor uzate sau
parţial distruse, recondiţionarea maşinilor, a
motoarelor şi a maşinilor de forţă uzate
sau parţial distruse, recondiţionarea motoarelor
diesel feroviare, recondiţionarea motoarelor
de vehicul, recondiţionarea motoarelor uzate
sau parţial distruse, recondiţionarea vehiculelor,
reconstruire şi recondiţionare de motoare,
refabricarea de motoare, reglajul motoarelor,
reparare de aparate şi instalaţii pentru generarea
de energie, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente electrice şi de instalaţii
electrotehnice, reparare de filtre pentru maşini,
electromotoare şi motoare, reparare de piese
de motoare, reparare sau întreţinere de maşini
şi aparate electronice, reparare şi întreţinere
de generatoare de electricitate, reparare şi
întreţinere de motoare ale vehiculelor cu motor,
reparare şi întreţinere de vehicule cu motor şi
de piese ale acestora, reparare şi întreţinere
de vehicule cu motor şi de piese ale acestora
şi de motoare ale vehiculelor cu motor şi de
piese ale acestora, reparare şi întreţinere de
vehicule cu motor şi de motoare ale acestora,
reparare şi reparare de vehicule electrice,
reparaţii sau întreţinere de generatoare de
energie electrică, reparaţii sau întreţinere de
motoare electrice, reparaţii sau întreţinere de
material rulant feroviar, service la aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie electrică,
servicii de consiliere cu privire la montarea
motoarelor, servicii de întreţinere a motoarelor de
aeronave, servicii de service pentru întreţinerea
vehiculelor, toate aceste servicii şi pentru
produsele enumerate în clasele 7, 9, 12.
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, analize în
domeniul ingineriei tehnologice, cercetare de

produse noi, cercetare în domeniul construcţiei
de motoare, detectare a defecţiunilor tehnice sub
formă de diagnoză a problemelor la produsele
electronice de consum, dezvoltare de aparate
de diagnostic, dezvoltare de maşini industriale,
dezvoltare de metode de măsurare şi de
testare, dezvoltare de motoare, dezvoltare de
noi tehnologii pentru terţi, dezvoltare de procese
industriale, dezvoltare de produse, dezvoltare de
produse noi, dezvoltare de vehicule, efectuare
de studii de proiecte tehnice, efectuare de teste
industriale, efectuarea de expertize tehnice,
laborator de cercetare, proiectare de aparate
şi echipamente de diagnostic, proiectare de
instalaţii industriale, proiectare de piese de
vehicule terestre, proiectare de piese pentru
vehicule cu motor, proiectare de produs,
proiectare de produse de inginerie, proiectare de
produse industriale, proiectare de produse noi,
proiectare de vehicule cu motor, proiectare de
vehicule feroviare, proiectare de vehicule şi de
piese şi componente pentru vehicule, proiectare
de vehicule terestre, proiectare (design) de
motoare cu combustie internă pentru vehicule
terestre, proiectare şi consultanţă în inginerie,
proiectare şi dezvoltare de produse noi, servicii
de proiectare de motoare de vehicule, testare,
analiză şi evaluare de produse şi servicii ale
altor persoane, în scopul certificării, testare în
laborator a materialelor, toate aceste servicii şi
pentru produsele enumerate în clasele 7, 9, 12.

───────
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(210) M 2017 08094
(151) 14/12/2017
(732) FORMENS SRL, CALEA

NAŢIONALĂ NR. 4, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710001,
ROMANIA

(740) SC MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. MOLDOVEI NR. 10, BL.
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PASCANI, 705200, ROMANIA

(540)

Outletformens Premium
Menswear At Factory Prices

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08095
(151) 14/12/2017
(732) SC BETTY ICE SRL, STR.

CERNĂUTI NR. 121, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720021,
ROMANIA

(740) SC CABINET N D GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 71237,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BETTY WHITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone

871C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, înghețată cu fructe, batoane
de înghețată, torturi de înghețată, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, deserturi din înghețată, înghețată pe
bază de iaurt, înghețată sub formă de sandviș,
produse de cofetărie cu înghețată, băuturi pe
bază de înghețată, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), prăjituri pe bază de
înghețată, lianți pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, șerbeturi, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, pentru produsele din
clasele 29 și 30.
43. Servicii de alimentație publică, gelaterie,
cofetărie, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2017 08096
(151) 14/12/2017
(732) YURTA PROD SRL, BDUL

BRAŞOVULUI NR. 80, JUD.
BRAŞOV, SĂCELE, 505600,
ROMANIA

(540)

City garden Seeds of succes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
360C), gri, alb

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, îngrășăminte pentru pământ.
22. Corturi şi prelate.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.

───────


