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Cereri Mărci publicate în 22/12/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08098 15/12/2017 HASAN BALOULI GRILLOUMI GRILLED CHEESE

de balastieră

6 M 2017 08103 15/12/2017 CATALIN-MARCEL RACOVITA ABOUT BEAUTY BY CATALINA

7 M 2017 08104 15/12/2017 RAZVAN STOCHITA TRUPAHAZARD

8 M 2017 08105 15/12/2017 S.C. FAXMEDIA CONSULTING
S.R.L.

SIP-SMS SERVICIUL DE
INFORMARE PUBLICĂ

9 M 2017 08106 15/12/2017 S.C. CAGEDO S.R.L. SQUASH 4 ALL

10 M 2017 08107 15/12/2017 PURE ONLY SRL ONLYNAPKIN dip.unfold.enjoy

11 M 2017 08108 15/12/2017 TRDITIONAL GUTU SRL LICOARE DE FRUCTE BUNĂ
DE LEAC

12 M 2017 08109 15/12/2017 TRDITIONAL GUTU SRL TRADIŢIONAL GUŢU
DEMNITATEA TRADIŢIEI

13 M 2017 08110 15/12/2017 IULIANA CRISTINA OLARU MORFOSE EMBLAZE

14 M 2017 08111 15/12/2017 SC MARELVI IMPEX SRL FRAM

15 M 2017 08112 16/12/2017 GABRIEL BOROŞ Motorsel

16 M 2017 08114 16/12/2017 SC DYNAMIC BEST
SOLUTIONS SRL

HAIDUC bere artizanală

17 M 2017 08115 17/12/2017 SEBASTIAN DAVID Ora de Sibiu

18 M 2017 08116 18/12/2017 SETU CVM S.R.L. DEPOZITUL KENDAMA

19 M 2017 08117 18/12/2017 SETU CVM S.R.L. CUCIOCANE

20 M 2017 08118 18/12/2017 ALEXANDRU VÎLVOI BIAS

21 M 2017 08119 18/12/2017 ALEXANDRU VÎLVOI BUCHAREST INTERNATIONAL
AIR SHOW

22 M 2017 08120 18/12/2017 GUZUN 2001 S.R.L. GUZUN 2001

23 M 2017 08121 18/12/2017 GUZUN 2001 S.R.L. ROTEK

24 M 2017 08122 18/12/2017 SC SVS EXECUTION
SECURITY SRL

SVS EXECUTION SECURITY

2 M 2017 08099 15/12/2017 HASAN BALOULI GRILLOUMI

3 M 2017 08100 15/12/2017 MIHAI-DRAGOŞ SIMIUC GORILLA

4 M 2017 08101 15/12/2017 SC EFECTRO SRL efect IT at your service

5 M 2017 08102 15/12/2017 SC VIAROCK SRL viarock producător de agregate
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 08123 18/12/2017 ASOCIATIA SOCIETATEA

ROMANA PENTRU
TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN
AGRICULTURA, ALIMENTATIE,
MEDIU SI TURISM

Journal of EcoAgriTourism

26 M 2017 08124 18/12/2017 ASOCIATIA SOCIETATEA
ROMANA PENTRU
TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN
AGRICULTURA, ALIMENTATIE,
MEDIU SI TURISM

BIOATLAS - International
Conference

27 M 2017 08125 18/12/2017 SC HSA AUDIO SRL "TU ASCULTI, TU DECIZI"

28 M 2017 08126 18/12/2017 S.C. A&A IMOBIL ROM ITAL
S.R.L.

SMART Event Marketing
Advertising Done Right

29 M 2017 08127 18/12/2017 S.C. EURO FITTINGS S.R.L. Euro Fittings

30 M 2017 08128 18/12/2017 S.C. CONSECUTIV S.R.L. MESTERESTI

31 M 2017 08129 18/12/2017 SC JUMP GYM SRL 4Moving MOVE TO IMPROVE

32 M 2017 08130 18/12/2017 TAF SOLUTION SRL Romania Transparenta

33 M 2017 08131 18/12/2017 S.C. TERRITORY SAFETY
DEPARTMENT T.S.D. SRL

TERRITORY SAFETY
DEPARTMENT T.S.D.

34 M 2017 08132 18/12/2017 SC FIRST CUP EVENTS SRL POSH vama veche

35 M 2017 08133 18/12/2017 SIFEE ACTION SRL SYSMEP

36 M 2017 08134 18/12/2017 TAPAKO INDUSTRY SRL topomag

37 M 2017 08135 18/12/2017 DĂNUȚ SANDU BUNĂTĂȚURI ROMÂNEȘTI LA
PREȚURI OMENEȘTI

38 M 2017 08136 18/12/2017 DĂNUȚ SANDU Chateau Regal

39 M 2017 08137 18/12/2017 DĂNUȚ SANDU GUSTURI ARDELENEȘTI

40 M 2017 08138 18/12/2017 MIRCEA-IRINEL SANDU dj djsets.ro

41 M 2017 08139 18/12/2017 CARREFOUR (société
anonyme)

Gurmandio Powered by
Carrefour

42 M 2017 08140 18/12/2017 Eli Lilly and Company Mai Aproape împreuna

43 M 2017 08142 18/12/2017 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. Jambonette

44 M 2017 08143 18/12/2017 INNOVATIVE CONSULTING
TEAM S.R.L.

Shukar Bijoux ROMA
INSPIRATION

45 M 2017 08144 18/12/2017 SC PIZZA 5 COLTURI SRL PIZZA 5 COLTURI

46 M 2017 08145 18/12/2017 SC PROCOST PATRY SRL ADDAGIO be different be
beautiful

47 M 2017 08146 18/12/2017 GLENMARK SPECIALITY S.A. RYALTRIS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2017 08147 18/12/2017 SC EUROTRADE COSMETICS

SRL
FITTLAND

49 M 2017 08148 18/12/2017 LEONARD SORIN
CUCIUREANU

Mareşal Muscă

50 M 2017 08149 18/12/2017 CALIN FLORIN MOCAN BastiOr

51 M 2017 08150 18/12/2017 ROXANA MARIA MAGOPET
ALEXANDRU-MARIAN
HURDUCAŞ

Familia Netradiţională

52 M 2017 08151 18/12/2017 SC GREEN WAY FARM SRL Ferma bunicului

53 M 2017 08152 18/12/2017 FRIDO GUIDUCCI PIZZA FREDY PIZZA cu ce
ai p'ACASĂ! BLAT DE PIZZA
PRECOPT

54 M 2017 08153 19/12/2017 MARIUS VALENTIN IVANA bonavita natural sănătos gustos

55 M 2017 08154 19/12/2017 MONTECLARIS S.R.L. MONTECLARIS EDU CENTER

56 M 2017 08155 19/12/2017 SC ROMPATENT DESIGN SRL ROMPATENT DESIGN NOI
ITI PROTEJAM IDEILE SI ITI
SECURIZAM AFACEREA

57 M 2017 08156 19/12/2017 SC ROMPATENT DESIGN SRL rompatentdesign.ro

58 M 2017 08157 19/12/2017 SC NEW V.I.P. SECURITY SRL NEW V.I.P SECURITY

59 M 2017 08158 19/12/2017 SC SENIC COM SRL HOMIES

60 M 2017 08159 19/12/2017 S.C. BIOFARM S.A.

61 M 2017 08160 19/12/2017 BMJ INDUSTRIES FZ-LLC TAJ

62 M 2017 08161 19/12/2017 PETER DANI SUNDANCER

63 M 2017 08162 19/12/2017 Fundatia pentru ajutorarea
oamenilor saraci FAOS

PAGINI AZURII

64 M 2017 08163 19/12/2017 UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ COMUNA GILAU

Trupa de teatru "G. Thalia"

65 M 2017 08164 19/12/2017 UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ COMUNA GILAU

Ansamblul Folcloric Maghiar
"Tulipantos"

66 M 2017 08165 19/12/2017 Unitatea Administrativ Teritoriala
COMUNA GILAU

Ansamblul Folcloric "Cununiţa
Apusenilor"

67 M 2017 08166 19/12/2017 Unitatea Administrativ Teritoriala
COMUNA GILAU

Ansamblul Folcloric "Cununa
Apusenilor"

68 M 2017 08167 19/12/2017 VASILE OUATU VOLEI CLUB UNIC PIATRA
NEAMŢ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
69 M 2017 08168 19/12/2017 ASOCIATIA DE SPRIJIN

PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

FEDERATIA ROMANA DE
TENIS

70 M 2017 08169 19/12/2017 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA ŞI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

LIGA PROFESIONISTĂ DE
TENIS

71 M 2017 08170 19/12/2017 S.C. DOCTOR STANCIU
EMANUELA S.R.L.

MY Q DENT CLINIC

72 M 2017 08172 19/12/2017 GLOBAL RECORDS SRL BLACKLIST

73 M 2017 08173 19/12/2017 SC NUTRIBAC FEED & FOOD
SRL

DIETETIKA BALANCE FOOD
- LONG LIFE by NUTRIBAC
FEED & FOOD

74 M 2017 08174 19/12/2017 SC ASTEL MOBILE SRL Astel mobile Let's Get Smart!

75 M 2017 08175 19/12/2017 SC KIRA CENTER SRL KIRA CENTRE

76 M 2017 08176 19/12/2017 II IGNA RODION SAMIR IGNA GAZ

77 M 2017 08177 19/12/2017 BISTROMAR TIMONA SRL BistroMar

78 M 2017 08178 19/12/2017 WALMARK, A.S. Cel mai mare susţinător al tău

79 M 2017 08179 19/12/2017 S.C. ILISTAR GOLD S.R.L. La Livada Bănăţeană Creat
întâmplător Susţinut din pasiune.

80 M 2017 08181 19/12/2017 ION CRISTINEL MARIAN ALDE Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor

81 M 2017 08182 19/12/2017 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

TOFIREX

82 M 2017 08183 19/12/2017 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

COCOREX

83 M 2017 08184 19/12/2017 ANDFLA SRL SC ANDFLA SRL

84 M 2017 08185 19/12/2017 Dragoș Mușat TETELU

85 M 2017 08187 19/12/2017 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

MAGIC

86 M 2017 08188 19/12/2017 I.I. Balanu A. Lucian G Golden Case
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(210) M 2017 08098
(151) 15/12/2017
(732) HASAN BALOULI, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 12, SECT.
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
GRILLOUMI

GRILLED CHEESE
(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.

───────

(210) M 2017 08099
(151) 15/12/2017
(732) HASAN BALOULI, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 12, SECT.
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
GRILLOUMI

(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.

───────

(210) M 2017 08100
(151) 15/12/2017
(732) MIHAI-DRAGOŞ SIMIUC, STR.

PĂCII NR. 5, JUD. VASLUI,
NEGREŞTI, ROMANIA

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

(540)

GORILLA

(531) Clasificare Viena: 03.05.19; 03.05.20;
26.01.15; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, animale vii,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, hrană și
băuturi pentru animale, malţ, cereale și semințe
crude și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 08101
(151) 15/12/2017
(732) SC EFECTRO SRL, STR. IAN

HUSS NR. 29, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400268, ROMANIA

(540)

efect IT at your service

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

3517C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și 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
și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software
de calculator, extinctoare, hardware, aparate
cinematografice, optice, de siguranţă, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator, servicii ştiinţifice şi
tehnologice.

───────

(210) M 2017 08102
(151) 15/12/2017
(732) SC VIAROCK SRL, STR. ILIENI

NR. 499, COMUNA CHICHIŞ, SAT
CHICHIŞ, ROMANIA

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

(540)

viarock producător de
agregate de balastieră

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal) (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 08103
(151) 15/12/2017
(732) CATALIN-MARCEL RACOVITA,

PIAŢA FALEZEI NR. 33, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, ROMANIA

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

(540)

ABOUT BEAUTY
BY CATALINA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (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 08104
(151) 15/12/2017
(732) RAZVAN STOCHITA , STR.

MARTIR CRISTINA LUNGU NR.
3, SC. A, AP. 6, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-DUL TAKE IONESCU NR. 24 -
28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042

(540)

TRUPAHAZARD

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, servicii oferite de o trupă de muzică.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────
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(210) M 2017 08105
(151) 15/12/2017
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, CP. 100010, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500361,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SIP-SMS SERVICIUL DE
INFORMARE PUBLICĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.04;
26.01.15; 19.03.05; 03.07.11; 03.07.16;
03.07.24

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de informare
privind afacerile.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, servicii de informare financiara,
valutara, servicii de informare in domeniul
finantelor furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de informare in
domeniul sportului, recreere
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de informare privind tehnologia
informatiei.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni

sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de informare
medicală.

───────

(210) M 2017 08106
(151) 15/12/2017
(732) S.C. CAGEDO S.R.L., STR.

CĂRĂBUŞULUI NR. 37, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SQUASH 4 ALL

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

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

───────

(210) M 2017 08107
(151) 15/12/2017
(732) PURE ONLY SRL, BD.

CONSTRUCTORILOR NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ONLYNAPKIN dip.unfold.enjoy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.15.01; 29.01.12; 02.09.04

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
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esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 08108
(151) 15/12/2017
(732) TRDITIONAL GUTU SRL, STR.

PICTOR ION ANDREESCU NR.
43B, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
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)

LICOARE DE FRUCTE
BUNĂ DE LEAC

(531) Clasificare Viena: 25.01.01; 25.01.10;
25.01.19

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

33. Alcool, extracte alcoolice din fructe, băuturi
distilate, băuturi alcoolice ( cu exceptia berii),
lichioruri, băuturi alcoolice conţinând fructe sau
pe bază de fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, băuturi alcoolice care conţin fructe, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi aperitiv (alcoolice),
băuturi aperitive pe bază de lichior, băuturi
slab alcoolizate, bitter (lichioruri), burbon, cidru
(alcoolic), cocktailuri alcoolice de fructe, distilat
de vişine, hidromel (băutură alcoolică), lichior de
coacăze negre, lichioruri, lichior de mure, lichior
de zmeură, lichior de căpşuni, lichior de gutui,
lichior de struguri, vermut, vin, vin alb, vin roşu,
vin roze, vin de căpşuni, vin de mure, vin de
zmeură, vin de caise, vin de gutui, vin de fructe,
vin de struguri, vin fiert, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vinuri dulci,
vişinată.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, informaţii şi consultanţă
comercială pentru consumatori, organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii, cu scop comercial sau de promovare,
publicitate, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitare, de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line într-
o reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse de larg consum,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, la standuri, târguri, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet, web-site sau
prin alte mijloace de comunicaţii, închiriere
maşini şi echipamente de birou, servicii de
desfacere, achiziţie de bunuri şi servicii pentru
alte întreprinderi, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate în aer
liber, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), intermediere de achizitii (achiziţia de
produse şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de desfacere, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea unor
vizionări convenabile a acestora de către client,
servicii de intermedie comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri, în
special în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, în cadrul unui centru comercial
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sau a unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, toate aceste servicii şi pentru produsele
enumerate în clasa 33.

───────

(210) M 2017 08109
(151) 15/12/2017
(732) TRDITIONAL GUTU SRL, STR.

PICTOR ION ANDREESCU NR.
43B, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
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)

TRADIŢIONAL GUŢU
DEMNITATEA TRADIŢIEI

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 25.01.19;
11.03.07; 11.03.08; 11.03.10

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

20. Mobilier, oglinzi,rame, plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic, arta (obiecte de - din lemn,
din ceara, din ghips sau din materiale plastice),
articole decorative textile (perne), articole pentru
organizarea hainelor (organizator pentru haine,
nu din metal), articole pentru organizarea
hainelor, balansoare, banci, banci de picnic,
scaune înalte pentru bebeluşi, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, birouri (mobilier), birouri şi mese,
bufeturi, butoaie de vin nemetalice, butoaie
din lemn, canapele, carucioare (mobilier), căzi

de lemn (nu cazi de baie), casete din lemn,
figurine din ceară, corpuri de dulapuri, corpuri de
birou independente, corpuri de bucătărie, coşuri
de brutărie, cosuri de depozitare (mobilier),
coşuri din nuiele, cosuri (panere), coşuri pentru
bebeluşi (patuturi), cuiere de haine (mobilier),
dulăpioare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri de haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), jaluzele de
interior, cutii pentru jucării, leagăne, măsuţe,
mese, mobilă antichizată, mobilă şi mobilier,
mobilier, lăzi de depozitare, mobilier de grădină,
mobilier metalic, mobilier scolar, mobilier stradal,
nu din metal, oglinzi (mobilier), paturi, picioare
pentru mobilă, rame, scari din lemn, scaune,
sifoniere, standuri de prezentare, stupi de albine,
rafturi de stupi, usi de mobilier (nemetalice),
vitrine.
29. Lapte, iaurt, smântână, unt, brânzeturi,
produse lactate, băuturi pe bază de lapte
sau produse în care laptele este predominant,
piureuri, concentrate de fructe şi legume,
fructe conservate în alcool, gemuri, jeleuri,
marmalade, compoturi şi dulceţuri din fructe,
conserve de fructe, de legume, de ciuperci,
de carne, de peşte, fructe, legume, ciuperci,
carne, peşte, congelate, conservate, uscate,
afumate, fierte, saramurate, mezeluri, carne,
peşte, păsări, vânat, extracte din carne, murături,
uleiuri comestibile, ouă, afine preparate, cârnati,
jumări, carne conservată, carne preparată, carne
proaspată, carne procesată, caş, caşcaval,
ciuperci comestibile, coacăze negre, prelucrate,
concentrat de roşii, fructe congelate, conserve
cu legume, conserve de carne, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve
din peşte, conserve şi murături, deserturi pe
bază de fructe, deserturi pe bază de lapte,
dulceţuri, ulei de floarea-soarelui (comestibil),
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), fructe confiate, fructe
congelate, fructe conservate, fructe de pădure,
conservate, fructe deshidratate, fructe glasate,
fructe glazurate, fructe în conservă, fructe
uscate, gem de căpşuni, gem de mure, gem
de zmeură, gemuri din fructe, grăsimi animale
de uz alimentar, icre de peşte, preparate, icre
de peşte procesate, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
paste de fructe şi legume, legume congelate,
legume conservate, legume în conservă, legume
procesate, legume uscate, marmeladă din fructe,
mezeluri, ouă şi produse din ouă, pastramă,
pateuri, peşte, peşte afumat, peşte congelat,
peşte conservat, peşte în conservă, prune, prune
conservate, pui, roşii conservate, şuncă, uleiuri
şi grăsimi comestibile, untură.
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30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de brutărie, produse de
patiserie şi cofetărie, miere şi produse apicole,
îngheţată, oţet, sosuri, condimente, mirodenii
de uz alimentar, alimente preparate din aluat,
alimente preparate din cereale, azimă, batoane
alimentare pe bază de cereale, biscuit uscat
facut din făină, apă şi sare, bomboane,
brioşe, ceaiuri de fructe, cereale, condimente
alimentare, cozonaci, dulciuri, dulciuri de casă,
făină, făină de cereale, fursecuri, halva,
jeleuri de fructe (cofetărie), lipie, maia, mălai,
miere, mirodenii (condiment), napolitane, oţet,
pâine, paste uscate şi proaspete, taieţei
şi găluşte, pesmeciori (prăjituri), plăcinte,
pişcoturi (prăjituri), prăjituri, prăjiturele, preparate
alimentare pe baza de cereale, produse
de brutărie, produse de cofetărie, produse
de patiserie, pufuleţi, şerbeturi, şerbeturi
(îngheţată), siropuri şi melasă, sosuri, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) şi paste,
tarte, torturi, turtă dulce.
33. Alcool, extracte alcoolice din fructe, băuturi
distilate, băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
lichioruri, băuturi alcoolice conţinând fructe sau
pe bază de fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, băuturi alcoolice care conţin fructe,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi aperitiv,
băuturi aperitive pe bază de lichior, băuturi
slab alcoolizate, bitter (lichioruri), burbon, cidru
(alcoolic), cocktailuri alcoolice de fructe, distilat
de vişine, hidromel (băutură alcoolică), lichior de
coacăze negre, lichioruri, lichior de mure, lichior
de zmeură, lichior de căpşuni, lichior de gutui,
lichior de struguri, vermut, vin, vin alb, vin roşu,
vin roze, vin de căpşuni, vin de mure, vin de
zmeură, vin de caise, vin de gutui, vin de fructe,
vin de struguri, vin fiert, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vinuri dulci, vişinată.
35. Servicii de aprovizionare, cumparare şi
vânzare pentru terţi, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross
şi en-detail, informaţii şi consultanţă comercială
pentru consumatori, organizare de expoziţii,
târguri, prezentări de produse şi servicii, cu scop
comercial şi publicitar, publicitate, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor publicitare,
de orice tip şi pe orice cale, prin prospecte,
imprimate, eşantioane, prin corespondenţă, pe
cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse de larg consum (cu excepţia
transportului), permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în

magazine, lanţ de magazine, la standuri, târguri,
ori pe bază de comandă prin poştă, internet,
web-site sau prin alte mijloace de comunicatii,
închiriere maşini şi echipamente de birou, servicii
de desfacere, achiziţie de bunuri şi servicii
pentru alte intreprinderi, licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate în
aer liber, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), intermediere de achiziţii (achiziţia de
produse şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de desfacere, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client, licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
servicii de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri, în
special în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, în cadrul unui centru comercial
sau a unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, toate aceste servicii şi pentru produsele
enumerate în clasele 20, 29, 30, 33 şi serviciile
enumerate în clasa 43.
43. Servicii de alimentaţie publică, cafea,
restaurant, catering, restaurant cu servire rapidă
şi permanentă, gen snack-bars, restaurant
cu autoservire, servicii de cazare temporară,
hotel, motel, pensiuni, case de vacanţă,
camping, turism rural, închirieri temporare,
rezervare, agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni),
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, asigurare de spaţii de cazare pentru
turişti, baruri, cămine de bătrâni, cantine, case
de oaspeţi, case de vacanţă, servicii de catering,
cazare temporară la hoteluri şi moteluri, cazare
temporară oferită de ferme de agrement, creşe
de copii, creşe, facilităţi de îngrijire la domiciliu
şi îngrijire a bătrânilor, fast-fooduri, furnizare
de alimente persoanelor nevoiaşe (servicii
caritabile), furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi, furnizare de cazare
pentru vacanţe, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare
de cazare temporară în case de vacanţă,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de programe dupa şcoală (alimentaţie
publică), furnizare de săli de conferinţe (spaţii),
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi
de vacanţă, închiriere de mobilier, lenjerii de pat
şi seturi de masă, închiriere de scaune, mese,
veselă şi lenjerie de masă, pensiuni pentru
animale de companie, pregătirea mâncărurilor şi
a băuturilor, restaurante cu autoservire.

───────
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(210) M 2017 08110
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(540)

MORFOSE EMBLAZE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 25.01.10;
25.01.19; 27.05.02

(591) Culori revendicate:alb, bej, auriu, roşu,
grena

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

35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ de
magazine, achiziţie de bunuri şi servicii pentru
alte întreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail, demonstraţii cu produse, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
esantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, promovarea bunurilo
altora, vânzări pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, materiale publicitare, organizare de
expoziţii, târguri, promovarea vânzărilor pentru
terţi, cu scop comercial sau publicitar, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin

intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine,
la standuri, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, saloane de
frumuseţe, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, pe
internet, a unei varietăţi de retaileri şi prestatori
de servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, toate aceste
servicii şi pentru produsele: balsamuri, maşti,
cosmetice, creme cosmetice, şampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loţiuni pentru uz cosmetic, şampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de dus pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele dentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetic, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, şampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
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pentru bebeluşi, scutece (şervetele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, tesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe Apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice coloranti pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, şampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,

măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, şampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, ţesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe Apa de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de ustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2017 08111
(151) 15/12/2017
(732) SC MARELVI IMPEX SRL, CALEA

CERNĂUŢI NR. 114, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, 725400,
ROMANIA

(740) CABINET GHEORGHE TUDOR,
BD. NICOLAE GRIGORESCU
NR. 18, BL. B3 BIS, AP. 322,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FRAM
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Frigidere, combine frigorifice, congelatoare,
lăzi frigorifice.

───────

(210) M 2017 08112
(151) 16/12/2017
(732) GABRIEL BOROŞ, STR. M

STAMATIN NR. 25, BL. A5, AP. 16,
JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

(540)
Motorsel

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 08114
(151) 16/12/2017
(732) SC DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 6 , BUCUREŞTI,
020526, ROMANIA

(540)

HAIDUC bere artizanală

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 25.01.19;
27.05.02; 02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:galben auriu,
albastru închis

(511) Produse și/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.

───────

(210) M 2017 08115
(151) 17/12/2017
(732) SEBASTIAN DAVID, ALEEA

IASOMIEI NR. 5, AP. 22, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550340, ROMANIA

(540)
Ora de Sibiu

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

38. Servicii de agenţii de ştiri electronice.
───────
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(210) M 2017 08116
(151) 18/12/2017
(732) SETU CVM S.R.L., B-DUL 21

DECEMBRIE 1989 NR. 118,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

DEPOZITUL KENDAMA

(531) Clasificare Viena: 19.03.01; 19.03.03;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, online, servicii oferite de o rețea de
magazine.

───────

(210) M 2017 08117
(151) 18/12/2017
(732) SETU CVM S.R.L., B-DUL 21

DECEMBRIE 1989 NR. 118,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

CUCIOCANE

(531) Clasificare Viena: 14.07.01; 14.07.03;
04.05.21; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2017 08118
(151) 18/12/2017
(732) ALEXANDRU VÎLVOI, STR. MIHAI

EMINESCU NR. 4, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA BERCENI,
ROMANIA

(540)
BIAS

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

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

───────

(210) M 2017 08119
(151) 18/12/2017
(732) ALEXANDRU VÎLVOI, STR. MIHAI

EMINESCU NR. 4, JUDEŢUL
ILFOV, BERCENI, ROMANIA

(540)
BUCHAREST

INTERNATIONAL AIR SHOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 08120
(151) 18/12/2017
(732) GUZUN 2001 S.R.L., STR.

SOFIA NR. 1N, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

GUZUN 2001

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.07.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.02

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

clase:

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătușerie și fierărie, articole mici
din metal, ţevi şi tuburi metalice.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2017 08121
(151) 18/12/2017
(732) GUZUN 2001 S.R.L., STR.

SOFIA NR. 1N, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

ROTEK

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

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătușerie și fierărie, articole mici
din metal, ţevi şi tuburi metalice.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
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de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2017 08122
(151) 18/12/2017
(732) SC SVS EXECUTION SECURITY

SRL, STR. BIHORULUI NR. 14, ET.
70, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 55064,
ROMANIA

(540)

SVS EXECUTION SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sisteme de pază.
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2017 08123
(151) 18/12/2017
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

ROMANA PENTRU TEHNOLOGIA
INFORMATIEI IN AGRICULTURA,
ALIMENTATIE, MEDIU SI TURISM,
BLD. ALEXANDRU VLAHUTA NR.
36, BL. 118, SC. B, AP. 7, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Journal of EcoAgriTourism

(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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2017 08124
(151) 18/12/2017
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

ROMANA PENTRU TEHNOLOGIA
INFORMATIEI IN AGRICULTURA,
ALIMENTATIE, MEDIU SI TURISM,
BLD. ALEXANDRU VLAHUTA NR.
36, BL. 118, SC. B, AP. 7, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
BIOATLAS -

International Conference
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 08125
(151) 18/12/2017
(732) SC HSA AUDIO SRL, B-DUL

IULIU MANIU NR. 305, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
"TU ASCULTI, TU DECIZI"

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

15. Instrumente muzicale.
───────

(210) M 2017 08126
(151) 18/12/2017
(732) S.C. A&A IMOBIL ROM ITAL

S.R.L., STR. MURGENI NR. 8,
BL. O, SC. B, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SMART Event Marketing
Advertising Done Right

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru,
verde, galben, portocaliu, ro;u, roz, mov

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servcii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2017 08127
(151) 18/12/2017
(732) S.C. EURO FITTINGS S.R.L.,

STR. ALEEA POIANA MUNTELUI
NR. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Euro Fittings

(531) Clasificare Viena: 26.07.04; 26.13.25;
27.03.15; 27.07.25; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
prelucrată și neprelucrată și înlocuitori pentru
aceste materiale, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal). (Solicităm protecție pentru întreaga listă

de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 08128
(151) 18/12/2017
(732) S.C. CONSECUTIV S.R.L., STR.

SF. LAZĂR NR. 27, CLADIREA
KAPITAL INVEST, ET. 2, BIROUL
213, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

MESTERESTI

(531) Clasificare Viena: 07.15.22; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
17. Materiale și articole izolante și opritoare,
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide din cauciuc, materiale de acoperire din
polietilenă.
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare din cauciuc, materiale şi elemente de
construcţie şi edificare din beton, materiale şi
elemente de construcţie şi edificare din lemn.
28. Locuri de joacă (articole de joacă).
35. Comerţ online şi offline cu amănuntul şi
ridicata cu privire la materiale şi articole izolante
şi opritoare, conducte, tuburi, furtunuri flexibile
şi accesoriile lor (inclusiv supape) şi fitinguri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
15/12/2017-19/12/2017

pentru conducte rigide din cauciuc, materiale de
acoperire din polietilenă, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare din cauciuc, materiale
şi elemente de construcţie şi edificare din beton,
materiale şi elemente de construcţie şi edificare
din lemn, locuri de joacă (articole de joacă).
37. Servicii de construcţii, reparaţii, instalaţii
cu privire la materiale şi articole izolante şi
opritoare, conducte, tuburi, furtunuri flexibile
şi accesoriile lor (inclusiv supape) şi fitinguri
pentru conducte rigide din cauciuc, materiale de
acoperire din polietilenă, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare din cauciuc, materiale
şi elemente de construcţie şi edificare din beton,
materiale şi elemente de construcţie şi edificare
din lemn, locuri de joacă (articole de joacă).
42. Site-uri web.

───────

(210) M 2017 08129
(151) 18/12/2017
(732) SC JUMP GYM SRL, STR. PETRE

CARP NR. 18, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(540)

4Moving MOVE TO IMPROVE

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.17;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben deschis, gri
deschis, gri închis

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

41. Activități sportive și fitness, servicii ale
cluburilor de fitness, consultanță în materie
de fitness, pregătire în domeniul fitnessului,
administrare de centre de fitness (servicii
de fitness), servicii de formare în domeniul
fitnessului.

───────

(210) M 2017 08130
(151) 18/12/2017
(732) TAF SOLUTION SRL, STR.

GEORGE VALSAN NR. 96, BL.
2, SC. 1, ET. 8, AP. 34, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Romania Transparenta

(531) Clasificare Viena: 01.17.16; 01.17.25;
24.07.23; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comerială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, creare și dezvoltarea calculatoarelor
și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2017 08131
(151) 18/12/2017
(732) S.C. TERRITORY SAFETY

DEPARTMENT T.S.D. SRL,
COMUNA PLOPU NR. 80,
JUDEȚUL PRAHOVA, SAT
NISIPOASA, ROMANIA

(540)

TERRITORY SAFETY
DEPARTMENT T.S.D.

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

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

clase:
37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 08132
(151) 18/12/2017
(732) SC FIRST CUP EVENTS SRL,

CALEA GIULEŞTI NR. 47, BL.
11 A, ET. 6, AP. 34, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(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, ROMANIA

(540)

POSH vama veche

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

clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, consultanță
referitoare la planificare de petreceri, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru
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de ceremonii, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii oferite de discoteci,
servicii oferite de sălile de dans.

───────

(210) M 2017 08133
(151) 18/12/2017
(732) SIFEE ACTION SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 11, JUDEȚUL SIBIU,
SELIMBAR, 557260, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
SYSMEP

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor,
administrație comercială, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la NISA)
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi
proiectarea aferente, servicii de analiză şi
cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 08134
(151) 18/12/2017
(732) TAPAKO INDUSTRY SRL, STR.

IO VOINESCU NR. 20, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

topomag

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 21.03.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, gri
(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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.
22. Frânghii şi sfori, materiale de capitonare,
amortizare şi de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute şi înlocuitori pentru
acestea, corturi şi prelate, plase, vele, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, marchize din materiale textile sau sintetice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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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 08135
(151) 18/12/2017
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BUNĂTĂȚURI ROMÂNEȘTI

LA PREȚURI OMENEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gatite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile, alimente de origine
animală, ca şi legume sau alte produse
horticole comestibile preparate pentru consum
sau conservare, băuturi pe bază de lapte (sau cu
conținut predominant de lapte).
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman (fulgi
de ovăz, cereale).
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe proaspete şi legume,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ, produse agricole care nu au
suferit niciun proces de preparare în vederea
consumului, animale şi plante vii ca şi hrană
pentru animale, lemn brut, cereale brute, ouă
fecundate pentru clocit, moluțte şi crustacee (vii).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii prestate
de persoane sau organizaţii al căror scop
principal este: să ofere asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca
şi serviciile asigurate de firme de publicitate care
se ocupă în principal de comunicare publică,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele
de difuzare, pentru toate tipurile de produse
sau servicii, strângerea la un loc, în beneficiul
terţior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) 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
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de mostre.

───────

(210) M 2017 08136
(151) 18/12/2017
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Chateau Regal

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri și
produse pe bază de vin.

───────
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(210) M 2017 08137
(151) 18/12/2017
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GUSTURI ARDELENEȘTI

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

clase:
29. Produse din 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, alimente de origine
animală, ca şi legume sau alte produse
horticole comestibile preparate pentru consum
sau conservare, băuturi pe bază de lapte sau cu
conținut predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman (fulgi
de ovăz, cereale).
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe proaspete şi legume,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ, produse agricole care nu au
suferit niciun proces de preparare în vederea
consumului, animale şi plante vii ca şi hrană
pentru animale, lemn brut, cereale brute, ouă
fecundate pentru clocit, moluște şi crustacee
(vii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, Servicii prestate
de persoane sau organizații al căror scop
principal este: să ofere asistență în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistență în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale

ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca
și serviciile asigurate de firme de publicitate care
se ocupă în principal de comunicare publică,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele
de difuzare, pentru toate tipurile de produse
sau servicii, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unor produse diverse (exceptând
transportui) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca si
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agențiilor de publicitate, ca și servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin postă,
sau distribuirea de mostre.

───────

(210) M 2017 08138
(151) 18/12/2017
(732) MIRCEA-IRINEL SANDU, STR.

DUNĂRII NR. 4, BL. 585, SC. A, ET.
4, AP. 15, JUDEȚUL TELEORMAN,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

dj djsets.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.22

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

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

───────
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(210) M 2017 08139
(151) 18/12/2017
(732) CARREFOUR (société anonyme),

33 AVENUE EMILE ZOLA, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE, BOULOGNE-
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

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

(540)

Gurmandio Powered
by Carrefour

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 04.05.21;
09.07.19; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
9. Software de calculator, înregistrat, publicaţii
electronice, descărcabile, terminale plată
electronică, carduri codificate, carduri codificate
utilizate în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri magnetice codificate, aplicații
software de calculator, descărcabile, platforma
online afișată pe calculator, tabletă sau mobil
unde consumatorii comandă mâncăruri de la
restaurant şi au produse alimentare livrate.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, carne
sărată, carne în conservă sau pește în conservă,
produse lactate și înlocuitori de produse lactate,
supe și ciorbe, snack-uri, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi pe bază de lapte
artificial.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, înghețată,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,

muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
sandvişuri, pizza, clătite, biscuiţi, prăjituri,
produse de cofetărie, dulciuri, ciocolată,
preparate gata de servit.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, fructe și legume proaspete, seminţe,
plante și flori naturale.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte produse pentru
prepararea băuturilor, lapte care nu conţine
lapte sau produse lactate, băuturi carbogazoase
aromatizate (băuturi non-alcoolice).
33. Produse/preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), băuturi spirtoase și lichioruri, vin.
39. Informaţii în domeniul transportului, livrarea
de mărfuri, livrarea de alimente și băuturi
pregătite pentru consum, brokeraj de transport,
livrare de alimente de către restaurante, servicii
de distribuire, livrare de mâncăruri şi mâncăruri
preparate (transport), rezervări de transport,
servicii de logistica de transport, transport,
închiriere de containere de depozitare, închiriere
de spaţii de stocare în depozite, organizarea
transportului, ambalare şi depozitare de mărfuri,
livrare de mărfuri cu comanda prin poștă.
43. Servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, catering de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii pentru
asigurarea de alimente și băuturi, servicii
prestate de bucătari personali, servicii de
informare cu privire la restaurante, servire de
catering destinată consumului imediat, rezervări
(reservations și bookings) pentru restaurante
și mese, închiriere aparate de gătit, servicii
de restaurant cu servire la pachet, prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de evaluare
de cazări hoteliere, baruri, restaurante și
catering.

───────
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(210) M 2017 08140
(151) 18/12/2017
(732) Eli Lilly and Company, LILLY

CORPORATE CENTER,
INDIANOPOLIS, INDIANA 46285,
INDIANA, 46285, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
Mai Aproape împreuna

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

44. Servicii de informare medicală în domeniul
psoriazisului și a bolilor și afecțiunilor autoimune.

───────

(210) M 2017 08142
(151) 18/12/2017
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

BD. BUCURESTII NOI, NR.140,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Jambonette

(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. (Solicităm protecție
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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 08143
(151) 18/12/2017
(732) INNOVATIVE CONSULTING TEAM

S.R.L., CALEA CRÂNGAŞI NR.
32, BL. 16, SC. C, ET. 8, AP. 144,
BUCUREŞTI, 060341, ROMANIA

(540)

Shukar Bijoux
ROMA INSPIRATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 17.02.01; 17.02.02

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, ceasornicărie și instrumente
pentru măsurarea timpului.

───────

adrianat
Typewritten text
Se invocă prioritatea de expoziţie nr. FF 55/11/2017 nr. 157030 din data 18/11/2017, POLONIA, Targi Projekty – 100% Oryginal, având starea acceptată.Se invocă prioritatea de expoziţie nr. FF 1/10/2017 nr. 157060 din data 13/10/2017, POLONIA,Economical Mission in Wraclow, având starea acceptată.
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(210) M 2017 08144
(151) 18/12/2017
(732) SC PIZZA 5 COLTURI SRL, STR.

OBEDENARU NR. 22, AP. 2, JUD.
ARAD
, ARAD, 310389, ROMANIA

(540)

PIZZA 5 COLTURI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 01.01.10

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

clase:
30. Pizza, pizza (preparată), pizza proaspătă,
cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, oțet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheață.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2017 08145
(151) 18/12/2017
(732) SC PROCOST PATRY SRL, STR.

VIOLETELOR NR. 3, COMUNA
COROD, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(540)

ADDAGIO be
different be beautiful

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 09.09.05; 24.17.13

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

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

───────

(210) M 2017 08146
(151) 18/12/2017
(732) GLENMARK SPECIALITY S.A.,

AVENUE LEOPOLD-ROBERT
37 LA CHAUX-DE-FONDS,
SWITZERLAND 2300, LA CHAUX
DE FONDS, ELVEȚIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
RYALTRIS

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

5. Produse farmaceutice şi preparate
medicinale, inclusiv medicamente
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antihistaminice, steroizi nazali, spray-uri nazale
pentru tratamentul tulburărilor respiratorii.
10. Dispozitiv medical pentru administrarea
preparatelor antihistaminice, dispozitiv medical
pentru administrarea steroizilor nazali, dispozitiv
medical pentru administrarea preparatelor
pentru pulverizarea nazală.

───────

(210) M 2017 08147
(151) 18/12/2017
(732) SC EUROTRADE COSMETICS

SRL, SAT BIHARIA, STR.
TRANDAFIRILOR NR. 84,
JUDEŢUL BIHOR, COMUNA
BIHARIA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU
, STR. BAIA DE ARAMĂ NR. 1,
BLOC B, SC. 3, ET.6, AP. 117,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI, 022204 ,
RO.BU, ROMANIA

(540)

FITTLAND

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
3. Balsam (gel de relaxare pentru muşchi, nu de
uz medical), cremă de gălbenele pentru mâini/
corp, cremă pentru mâini, şampon pentru păr, gel
de duş, loţiuni de corp.
5. Balsam (gel antiinflamator).

───────

(210) M 2017 08148
(151) 18/12/2017
(732) LEONARD SORIN CUCIUREANU,

STR. VLĂDEASA NR. 7, BL. C34,
SC. 1, ET. 6, AP. 38, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061672, ROMANIA

(540)
Mareşal Muscă

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

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

───────

(210) M 2017 08149
(151) 18/12/2017
(732) CALIN FLORIN MOCAN, STR.

DUNĂREA NR. 14A, JUD. BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)

BastiOr

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 24.01.03; 24.09.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2017 08150
(151) 18/12/2017
(732) ROXANA MARIA MAGOPET,

B-DUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 124, BL. 18,
SC. 1, ET. 5, AP. M1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ALEXANDRU-MARIAN
HURDUCAŞ, B-DUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 124, BL.
18, SC. 1, AP. M1, SECTOR 4 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

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

(540)

Familia Netradiţională

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.04.09;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02

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

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

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

───────

(210) M 2017 08151
(151) 18/12/2017
(732) SC GREEN WAY FARM SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 126B,
CONSTANŢA , 900178, RO.CO,
ROMANIA

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

(540)

Ferma bunicului

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15; 02.01.01; 02.01.04;
25.01.19; 01.03.15; 06.19.16; 07.01.09;
03.04.02; 03.04.18

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

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

29. Produse din carne de porc, vită şi pasăre.
31. Animale vii, cum ar fi bovine, porcine, ovine
şi păsări.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor, a unei varietăţi
de bunuri pentru a da posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere acele bunuri (cu
excepţia transportului), regruparea în avantajul
terţilor a produselor de carmangerie, măcelarie
(preparate din carne) cu excepţia transportului
lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, acestea putând fi asigurate prin
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de import-
export.

───────
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(210) M 2017 08152
(151) 18/12/2017
(732) FRIDO GUIDUCCI , STR. DEVA,

NR. 4, AP. 5, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

PIZZA FREDY PIZZA cu
ce ai p'ACASĂ! BLAT
DE PIZZA PRECOPT

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
08.07.04; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

30. Pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza conservată, pizza congelată,
blat de pizza, pizza, sosuri pentru pizza,
preparate sub formă de pizza, amestecuri de
pizza, pizza împăturită (calzone), aluat pentru
pizza, făină pentru pizza, condimente pentru
pizza, crustă de pizza, paste pentru încorporare
în pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza.

───────

(210) M 2017 08153
(151) 19/12/2017
(732) MARIUS VALENTIN IVANA,

CALEA APEDUCTULUI NR. 8,
BL. D2B, SC. 1, AP. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

bonavita natural
sănătos gustos

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16; 02.09.01; 05.03.13;
05.03.14; 11.01.02; 11.01.04

(591) Culori revendicate:verde, galben pal,
bej, roşu

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.

───────
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(210) M 2017 08154
(151) 19/12/2017
(732) MONTECLARIS S.R.L., STR.

MARIA HAGI MOSCU NR.
29, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MONTECLARIS EDU CENTER

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

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

───────

(210) M 2017 08155
(151) 19/12/2017
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL

, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMPATENT DESIGN NOI
ITI PROTEJAM IDEILE SI ITI

SECURIZAM AFACEREA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.03.15; 24.07.23; 03.07.16

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

45. Servicii juridice, servicii în domeniul
proprietăţii industriale, consultanţă în domeniul
proprietăţii industriale.

───────

(210) M 2017 08156
(151) 19/12/2017
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL

, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
rompatentdesign.ro

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

45. Servicii juridice, servicii în domeniul
proprietăţii industriale, consultanţă în domeniul
proprietăţii industriale.

───────

(210) M 2017 08157
(151) 19/12/2017
(732) SC NEW V.I.P. SECURITY

SRL, BD. UNIRII NR. 18, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NEW V.I.P SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 03.07.16; 03.07.23; 03.07.17

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

45. Servicii juridice, servicii de protecţie şi
pază, gărzi de corp, consultanţă în materie de
securitate, agenţii de detectivi, monitorizarea
alarmelor de securitate şi anti-efracţie, gărzi
de noapte, pază şi protecţie obiective, servicii
de supraveghere şi investigaţii cu privire la
siguranţa fizică a persoanelor şi securitatea
proprietăţii, consultanţă privind siguranţa fizică,
urmărirea bunurilor furate.
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───────

(210) M 2017 08158
(151) 19/12/2017
(732) SC SENIC COM SRL, STR.

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

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
HOMIES

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Hârtie, carton, papetărie, şerveşele de
masă, role de bucătarie, role profesionale, hârtie
igienică, şerveţele la cutie, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material pentru
curăţare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi ceramică.

───────

(210) M 2017 08159
(151) 19/12/2017
(732) S.C. BIOFARM S.A., STR.

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

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

5. Medicamente de uz uman indicate în
helmintiaze intestinale şi giardoze.

───────

(210) M 2017 08160
(151) 19/12/2017
(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, STR.

AL JAZEERA AL-HAMRA, RAS
AL KHAIMAH, 31053, EMIRATELE
ARABE UNITE

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

TAJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.09.02; 24.09.07

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

34. Tutun, tutun brut şi prelucrat, ţigări,
ţigarete, tutun de mestecat, cigarillos (trabuc
de dimensiuni reduse), melase din plante
(înlocuitori de tutun), articole pentru fumători,
tabachere pentru ţigări de foi, tabachere pentru
ţigarete, brichete pentru fumători, capete de
ţigarete, chibrituri şi cutii de chibrituri.
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───────

(210) M 2017 08161
(151) 19/12/2017
(732) PETER DANI, STRADA DE

MIJLOC, JUD BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

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

(540)
SUNDANCER

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 08162
(151) 19/12/2017
(732) Fundatia pentru ajutorarea

oamenilor saraci FAOS, STR.
MUNŢII CARPAŢI NR. 43, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PAGINI AZURII

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

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

───────

(210) M 2017 08163
(151) 19/12/2017
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ COMUNA GILAU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 723,
JUDEŢUL CLUJ, COMUNA GILAU ,
ROMANIA

(540)
Trupa de teatru "G. Thalia"

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

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

───────

(210) M 2017 08164
(151) 19/12/2017
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ COMUNA GILAU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 723,
JUDEŢUL CLUJ, COMUNA GILAU ,
ROMANIA

(540)
Ansamblul Folcloric
Maghiar "Tulipantos"

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

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

───────

(210) M 2017 08165
(151) 19/12/2017
(732) Unitatea Administrativ Teritoriala

COMUNA GILAU, STR.
PRINCIPALA NR. 723, COMUNA
GILAU, JUDEŢ GILAU, GILAU,
ROMANIA

(540)
Ansamblul Folcloric

"Cununiţa Apusenilor"
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 08166
(151) 19/12/2017
(732) Unitatea Administrativ Teritoriala

COMUNA GILAU, STR.
PRINCIPALA NR. 723, COMUNA
GILAU, JUDEŢ GILAU, GILAU,
ROMANIA

(540)
Ansamblul Folcloric

"Cununa Apusenilor"
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2017 08167
(151) 19/12/2017
(732) VASILE OUATU, STR. 1

DECEMBRIE 1918, NR. 31, BL. A5,
SC. B, ET. 1, AP. 28, JUD. NEAMŢ,
MUN. PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL. T3,
SC. F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, ROMANIA

(540)

VOLEI CLUB UNIC
PIATRA NEAMŢ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 29.01.14; 02.03.16; 02.03.23;
26.11.10; 21.03.01

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

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

41. Activităţi culturale şi săportive, divertisment,
educaţie, servicii de pregătire (instruire).

───────
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(210) M 2017 08168
(151) 19/12/2017
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE ,
STR. MARAMUREŞ NR. 14-16,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI, PH,
ROMANIA

(540)
FEDERATIA

ROMANA DE TENIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 08169
(151) 19/12/2017
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
ŞI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
STR. MARAMUREŞ NR. 14-16,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

(540)
LIGA PROFESIONISTĂ

DE TENIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 08170
(151) 19/12/2017
(732) S.C. DOCTOR STANCIU

EMANUELA S.R.L., STR. CAROL
DAVILA NR. 7, BL. B1, SC. D, AP.
1, PITEŞTI, 110321, ROMANIA

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
BDUL REPUBLICII, BL. 212, SC. D,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITESTI, 110176

(540)

MY Q DENT CLINIC

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.15; 29.01.03

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

clase:
44. Servicii oferite de clinici dentare
cum ar fi: servicii de stomatologie
generală, servicii de estetică dentară
şi facială, servicii de tehnică dentară,
radiologie dentară, imagistică, pedodonţie,
ortodonţie, parodontologie, chirurgie şi mică
chirurgie, implantologie, endodonţie, consultaţii
stomatologice, asistenţă stomatologică, servicii
de igienă dentară, fixare de proteze, servicii de
albire a dinţilor.

───────

(210) M 2017 08172
(151) 19/12/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR.
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BLACKLIST

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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35. Publicitate, gestiunarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 08173
(151) 19/12/2017
(732) SC NUTRIBAC FEED & FOOD

SRL, STR. MARTIR HORIA NR. 22,
BL. 22, AP. 32, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600213, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEŢ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI, NR.29, BL.B5,
SC.A, ET.1, AP.7, IAŞI, 70

(540)

DIETETIKA BALANCE
FOOD - LONG LIFE by

NUTRIBAC FEED & FOOD

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 03.01.06;
03.01.08; 03.01.28; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a hranei şi
a accesoriilor pentru animalele de companie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, en gros şi en detail prin
intermediul unui magazin şi/sau prin intermediul
reţelelor informatice internaţionale, servicii de
import-export cu aceste produse.

───────

(210) M 2017 08174
(151) 19/12/2017
(732) SC ASTEL MOBILE SRL, CALEA

VICTORIEI NR. 155, BL. D1,
TRONSON 5, ET. 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Astel mobile Let's Get Smart!

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 21.03.01;
26.11.21; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2017 08175
(151) 19/12/2017
(732) SC KIRA CENTER SRL, STR.

FLORILOR NR. 38C, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700513, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

KIRA CENTRE
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(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou.
36. Servicii actuariale, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii financiare,
închirieri imobiliare, colectarea chiriilor.

───────

(210) M 2017 08176
(151) 19/12/2017
(732) II IGNA RODION SAMIR, STR.

C-NT NOICA NR. 2, BL. PB, AP.
1, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(540)

IGNA GAZ

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 03.01.24; 03.01.01; 03.07.17;
19.01.01

───────

(210) M 2017 08177
(151) 19/12/2017
(732) BISTROMAR TIMONA SRL, BD-

UL ION MIHALACHE NR. 150,
PARTER, CAMERA 2, BL. 7, SC. E,
AP. 131, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BistroMar

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 15.07.07; 11.01.01

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

29. Peşte, paste de carne, produse alimentare
din peşte, peşte conservat (în conserve), peşte
sărat, peşte uscat, peşte afumat, peşte prelucrat,
peşte congelat, peşte marinat, peşte conservat,
pastă de peşte, specialităţi şi preparte din peşte,
crochete de peşte, preparate din peşte, file de
peşte, conserve de peşte, peşte în conservă,
geluri din peşte, icre de peşte preparate, peşte
fiert şi uscat, peşte gătit şi congelat, batoane
de peşte file, icre de peşte procesate, alimente
refrigerate din peşte, quenelle (peşte), preparate
pe bază de peşte, produse din peşte la borcan,
produse congelate pe bază de peşte, produs
tartinabil pe bază de peşte, peşte, fructe de
mare şi moluşte, produs tartinabil pe bază de
peşte afumat, rulouri din pasta de peşte, prăjite,
paste de peşte şi fructe de mare, preparate
gătite constând în principal din peşte, alimente
refrigerate constând în principal din peşte,
produse din peşte preparate, pentru consum
uman, uleiuri comestibile obţinute din peşte,
produse lactate şi înlocuitori, brânzeturi, uleiuri
şi grăsimi, fructe, ciuperci şi legume prelucrate

(511) Produse  și/sau  servicii  grupate 
peclase:

39. Furnizare de gaz (distribuţie), servicii 
dedistribuţie de gaze, transport şi distribuţie de 
gaznatural şi de gaz lichefiat.
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(inclusiv nuci şi leguminoase), suc de scoici,
sosuri pentru gustări, supă de peşte, supe.
35. Management de restaurant pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing În domeniul restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor În domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanţă comercială cu privire
la deschiderea de restaurante, servicii
de consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante, asistenţă pentru
administrarea afacerilor în domeniul înfiinţării şi
exploatării restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu, servicii
de publicitate, marketing şi promovare, servicii
de relaţii cu publicul, prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze comod,
servicii de informare a consumatorilor, comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata de produse alimentare,
vânzare prin licitaţie publică, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii de
consultanţă în afaceri, studii de piaţă, colectarea
şi sistematizarea datelor de afaceri, promovarea
vânzărilor.
43. Rezervări la restaurant, restaurante
cu autoservire, restaurante de delicatese,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turişti, rezervări pentru restaurante şi mese,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante cu mâncare specific din
peşte şi fructe de mare, servire de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servire de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licenţa, spaţii pentru festivităţi
şi facilităţi temporare de birouri şi reuniuni,
furnizare de alimente şi băuturi în bistrouri,
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
prepararea alimentelor, prepararea mâncarii,
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale
de alimentaţie, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de bufet, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de rezervări la

restaurant, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor, snack-baruri, servire
de băuturi alcoolice, servire de alimente şi
băuturi, servicii de catering, catering, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, serviciu de catering pentru
instituţii, servicii de catering pentru centre de
conferinţe, servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii.

───────

(210) M 2017 08178
(151) 19/12/2017
(732) WALMARK, A.S., OLDŘICHOVICE

44, 739 61, TŘINEC , CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cel mai mare susţinător al tău

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.01

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

clase:
35. Servicii publicitare în legătura cu produsele
de îngrijire medicală, substanţe dietetice,
suplimente nutritive, vitamine şi preparate şi
substanţe medicale, alimente şi băuturi de
uz medical, alimente şi băuturi care nu sunt
folosite în scopuri medicale, informaţii şi sfaturi
comerciale utile pentru utilizatori, organizare şi
realizare de evenimente publicitare, prezentări
de companii şi evenimente de recrutare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare, coordonare de evenimente de
informare cu privire la probleme de afaceri
profesionale în domeniul sănătăţii, promovarea
constientizării opiniei publice cu privire
la necesitatea tratamentului şi gestionării
tulburărilor legate de sănătate prin furnizarea
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de informaţii scrise cu privire la boli, posibile
tratamente, studii ştiinţifice şi prin organizarea de
campanii publicitare.

───────

(210) M 2017 08179
(151) 19/12/2017
(732) S.C. ILISTAR GOLD S.R.L., STR.

A.ŞAGUNA NR. 17, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
S.R.L., BDUL TAKE IONESCU
NR.24-28, SC.B, AP.2, TIMIŞOARA,
TM

(540)

La Livada Bănăţeană
Creat întâmplător

Susţinut din pasiune.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.01.08; 05.01.16;
05.07.13; 05.05.22; 06.19.01

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

(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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
35. Gestionarea afacerilor comerciale,
publicitate şi reclamă, comerţ online.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 08181
(151) 19/12/2017
(732) ION CRISTINEL MARIAN,

DRUMUL GAZARULUI NR. 34-36,
BL. 138, SC. 2, AP. 25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALDE Alianţa Liberalilor
şi Democraţilor

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.11.08; 03.07.16; 27.05.22

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 08182
(151) 19/12/2017
(732) FERAS HALAK, ŞOSEAUA

COLENTINA NR. 83, BL. 855,
SC. C, AP. 107, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, CALEA VITAN
NR. 199, BL. 52, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TOFIREX

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

30. Caramele, caramele (bomboane), caramele
tari (bomboane), caramele fagure, caramele
umplute, caramele tari, caramele şi praline.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
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───────

(210) M 2017 08183
(151) 19/12/2017
(732) FERAS HALAK, ŞOSEAUA

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

(540)
COCOREX

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

30. Caramele, caramele tari, caramele umplute,
caramele fagure, caramele (bomboane),
caramele și praline, caramele tari (bomboane),
caramele tari învelite în zahăr.

───────

(210) M 2017 08184
(151) 19/12/2017
(732) ANDFLA SRL, STR. PUTNEI NR.

12B, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 1100,
ROMANIA

(540)

SC ANDFLA SRL

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.15; 05.07.08; 05.07.20; 05.09.15;
05.09.17; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.13;
26.02.07

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și

silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții extinctoare, preparate
pentru călirea și sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinați/te industriei.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, animale vii,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, hrană și
băuturi pentru animale, malţ, cereale și semințe
crude și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2017 08185
(151) 19/12/2017
(732) Dragoș Mușat, ALE.

MICŞUNELELOR NR. 5, BL. 31,
SC. 3, ET. 1, AP. 53, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)
TETELU

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

10. Prezervative, aparate de masaj.
16. Jurnale de buzunar, jurnale (articole tipărite),
jurnale, jurnale și agende, hârtie și carton,
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produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, pensule.
25. Tricouri imprimate, tricouri polo, tricouri,
fesuri (căciuli), articole sportive pentru acoperit
capul, cu excepția căștilor (îmbrăcăminte).
32. Bere fără alcool, cocteiluri fără alcool, bere,
băuturi din fructe și sucuri de fructe.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
din fructe, digestive (alcooluri și lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice (cu
excepția berii).
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de jurnale, educație, Instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2017 08187
(151) 19/12/2017
(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, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MAGIC

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

30. Caramele, caramele tari, caramele umplute,
caramele fagure, caramele (bomboane),
caramele și praline, caramele tari (bomboane),
caramele tari învelite în zahăr.

───────

(210) M 2017 08188
(151) 19/12/2017
(732) I.I. Balanu A. Lucian, STR.

TINERETULUI NR. 151, JUD.
BACĂU, MĂRGINENI, 607315,
ROMANIA

(540)

G Golden Case

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice, harnașament și articole
de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

───────


