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Cereri Mărci publicate în 28/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04797 21/07/2017 TRADEVILLE SA Ulise un proiect TradeVille

2 M 2017 04798 21/07/2017 PHOTOMEDIA MANAGEMENT
SRL

PHOTOMEDIA MANAGEMENT
COMMUNICATION & MORE

3 M 2017 04799 21/07/2017 PHOTOMEDIA MANAGEMENT
SRL

ECONOMIE LA MINUT EM 360

4 M 2017 04800 21/07/2017 SC EURO COMMUNICATION
GROUP SRL

MILAN

5 M 2017 04801 21/07/2017 ALINA-STEFANIA MIHAILESCU ALINA CERNĂTESCU

6 M 2017 04802 21/07/2017 ALINA-STEFANIA MIHAILESCU ALINA CERNĂTESCU

7 M 2017 04803 21/07/2017 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

DOR DE MICI

8 M 2017 04804 21/07/2017 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

DOR DE MITITEI

9 M 2017 04805 21/07/2017 CONSTANTIN-CIPRIAN
DURBALAU

Valea cu Flori RESIDENCE

10 M 2017 04806 21/07/2017 Ionel Lățcan Qodës

11 M 2017 04807 21/07/2017 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

freshop

12 M 2017 04808 21/07/2017 S.C. ROMBIZ IMPEX SRL CROWN

13 M 2017 04809 21/07/2017 SC CI-CO SA SOCIETATEA COMERCIALA CI-
CO

14 M 2017 04810 21/07/2017 ORANGE BRAND SERICES
LIMITED

ORANGE LOVE

15 M 2017 04811 21/07/2017 SC CI-CO SA Ci-co.ro

16 M 2017 04812 21/07/2017 ORANGE BRAND SERICES
LIMITED

Love

17 M 2017 04813 21/07/2017 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

Mini - Compania JA

18 M 2017 04814 21/07/2017 STRATULAT Unde zambetele privind viata

19 M 2017 04815 21/07/2017 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE

eUMF

20 M 2017 04816 21/07/2017 AURELIAN CLAUDIU
SĂLĂVĂSTRU

Home Reef

21 M 2017 04817 21/07/2017 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE

SMART UNIVERSITY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 04818 21/07/2017 GE Sensing & Inspection

Tehnologies GmbH
ROTA

23 M 2017 04819 21/07/2017 SC PATISGAL SRL BUCURIA GUSTULUI

24 M 2017 04820 21/07/2017 SC DR. SIMEDREA CLINICS
SRL

Endo Institute

25 M 2017 04821 21/07/2017 SC PATISGAL SRL PÂINEA PĂDURARULUI

26 M 2017 04822 21/07/2017 ISOKINETIC SPORT SRL CENTROKINETIC

27 M 2017 04823 21/07/2017 SC SAM MILLS FEED SRL PUIUL TĂU ÎN FIECARE ZI!

28 M 2017 04824 21/07/2017 SC SAM MILLS FEED SRL AVE

29 M 2017 04825 21/07/2017 SC TERAPIE PENTRU
MISCARE LIBERA SRL

Terapie pentru mişcare

30 M 2017 04826 21/07/2017 TERAPIE PENTRU MISCARE
LIBERA SRL

SCOLICAMP

31 M 2017 04827 21/07/2017 GREM'S SPECIALITY COFFEE
SRL

RO TM OVRIDE SPECIALITY
COFFEE

32 M 2017 04828 21/07/2017 WINNER SECURITY SRL Winner Security
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(210) M 2017 04797
(151) 21/07/2017
(732) TRADEVILLE SA, BD. CAROL

I NR. 34-36, INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER MODERN,
ET. 10, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Ulise un proiect TradeVille
(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

(511) Produse si/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 si 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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru

desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04798
(151) 21/07/2017
(732) PHOTOMEDIA MANAGEMENT

SRL, ŞOS. STRĂULEŞTI NR.
106, ET. 1, AP. 8, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

PHOTOMEDIA MANAGEMENT
COMMUNICATION & MORE

(531) Clasificare Viena: 26.02.03;
26.02.07; 26.02.09; 26.02.12;
27.05.01

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

35. Servicii de agenţii media de
comunicare și publicitate, servicii de
publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile și în mediul online prin
portaluri specializate, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de afişare a produselor
şi serviciilor pentru terţi, servicii de
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management al afacerilor, publicitate prin
toate mediile, publicare de materiale
publicitare sau promoţionale, consultanţă
în comunicare, relații publice, publicitate
şi marketing, organizare si coordonare
de evenimente de marketing, servicii de
consultanţă şi informare cu privire la afaceri
şi de management al afacerilor, servicii
de consiliere, informare, consultanţă
pentru clienţi, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, furnizarea de
informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04799
(151) 21/07/2017
(732) PHOTOMEDIA MANAGEMENT

SRL, ŞOS. STRĂULEŞTI NR.
106, ET. 1, AP. 8, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
RO.BU, ROMANIA

(540)

ECONOMIE LA MINUT EM 360
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 27.07.11

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

41. Educație, instruire, divertisment,
activități culturale, în special producție
de programe de televiziune, radio, online

și presa scrisă, emisiuni și programe
audio/video, servicii jurnalistice în sistem
liberprofesionist, servicii de scriere pentru
bloguri, editare de texte scrise, publicare de
cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broşuri, jurnale,
comentarii, articole pe diferite teme, inclusiv
pe internet sau on-line, pe site propriu sau
pe platforme online, organizarea de cursuri
şi seminarii, conferinţe, ateliere workshop-
uri, evenimente de specialitate organizate
în scopuri culturale şi educative.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04800
(151) 21/07/2017
(732) SC EURO COMMUNICATION

GROUP SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI, BL. G2, AP.
18, JUD. BACĂU, MOINEŞTI,
ROMANIA

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

(540)
MILAN

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04801
(151) 21/07/2017
(732) ALINA-STEFANIA MIHAILESCU,

STR. IULIU MANIU NR. 52-72,
BL. 4, AP. 100, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ALINA CERNĂTESCU
(531) Clasificare Viena: 26.11.13;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.22

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Servicii de comercializare cu
amănuntul şi cu ridicata, prin toate
mijloacele, inclusiv prin comenzi poştale,
pe internet, magazine şi lanţuri de
magazine, de articole vestimentare,
de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, regruparea în avantajul
terţilor a acestor produse în magazine
specializate, online pe websiteuri proprii
sau terţe ori prin reviste de specialitate,
astel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, prezentarea online
a produselor prin intermediul unui site
web specializat sau platformă, proprie
sau terță, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizarea de reclame,
campanii de marketing, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin internet,
organizarea de prezentări de modă şi de
parade de modă în scop promoţional şi
comercial, prezentări de modă în scopuri
comerciale, informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, lucrări de birou, activităţi

de import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate, lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.
42. Servicii de design vestimentar, de
încălțăminte, ceasuri și bijuterii, design
textil și de accesorii pentru îmbrăcăminte,
design de accesorii de modă, design
artistic industrial, estetică industrială
şi vestimentară, cercetare în domeniul
designului, consultanță în materie de
design vestimentar, artă grafică şi design,
design grafic asistat de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04802
(151) 21/07/2017
(732) ALINA-STEFANIA MIHAILESCU,

STR. IULIU MANIU NR. 52-72,
BL. 4, AP. 100, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2,
AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ALINA CERNĂTESCU
(531) Clasificare Viena: 26.11.13;

27.05.01; 27.05.08; 27.05.22;
27.05.24

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Servicii de design vestimentar, de
încălțăminte, ceasuri și bijuterii, design
textil și de accesorii pentru îmbrăcăminte,
design de accesorii de modă, design
artistic industrial, estetică industrială
şi vestimentară, cercetare în domeniul
designului, consultanță în materie de
design vestimentar, artă grafică şi design,
design grafic asistat de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04803
(151) 21/07/2017
(732) CREATIVE BUSINESS

NETWORK SRL, CALEA
RAHOVEI, NR. 305, BL. 52, SC.
2, ET. 3, AP. 49, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOR DE MICI
(591) Culori revendicate:maro închis,

crem, maro deschis

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

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea, orez, tapioca, sago, făină
şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,

zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04804
(151) 21/07/2017
(732) CREATIVE BUSINESS

NETWORK SRL, CALEA
RAHOVEI, NR. 305, BL. 52, SC.
2, ET. 3, AP. 49, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOR DE MITITEI
(591) Culori revendicate:maro închis,

crem, maro deschis

(531) Clasificare Viena: 25.01.10;
25.01.13; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile.
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30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea, orez, tapioca, sago, făină
şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.,
Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04805
(151) 21/07/2017
(732) CONSTANTIN-CIPRIAN

DURBALAU, STR. ZIZINULUI NR.
977A, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
TARLUNGENI, ROMANIA

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

(540)

Valea cu Flori RESIDENCE
(591) Culori revendicate:verde, roşu,

galben, alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04806
(151) 21/07/2017
(732) Ionel Lățcan, STR.

SIDERURGIȘTILOR, NR. 42, BL.
M4A, SC. 3, AP. 60, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Qodës
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, toate serviciile
incluse în lista alfabetică din clasificarea
NISA a acestei clase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04807
(151) 21/07/2017
(732) CREATIVE BUSINESS

NETWORK SRL, CALEA
RAHOVEI, NR. 305, BL. 52, SC.
2, ET. 3, AP. 49, SECTOR 5.,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

freshop
(591) Culori revendicate:verde și alb

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.03.14; 05.07.12; 05.07.22;
16.03.17; 27.03.15; 27.05.01;
29.01.12

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate
și 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 facute 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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04808
(151) 21/07/2017
(732) S.C. ROMBIZ IMPEX SRL, STR.

SUTASULUI, NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CROWN

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04809
(151) 21/07/2017
(732) SC CI-CO SA, STR. CĂMPUL

MOŞILOR NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 733411, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA
COMERCIALA CI-CO

(591) Culori revendicate:roșu

(531) Clasificare Viena: 03.01.14;
19.07.09; 26.01.04; 26.01.21;
27.05.01; 29.01.01

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04810
(151) 21/07/2017
(732) ORANGE BRAND SERICES

LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

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

(540)
ORANGE LOVE

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

9. Aparate și instrumente electrice
și electronice de comunicații și
telecomunicatii, aparate si instrumente de
comunicații și telecomunicații, aparate și
instrumente electrice și electronice, toate
pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepția
de date, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea
sau reproducerea sunetului, imaginilor,
informației sau datelor codificate, aparate
și instrumente electrice de control, testare
(altele decât cele pentru testarea in-vivo),
semnalizare, verificare (supraveghere)
și didactice, aparate și instrumente
optice si electrooptice, servere de
comunicații, servere informatice, hardware
de operare VPN (rețele private virtuale),
hardware de operare WAN (rețea
zonă extinsă), hardware de operare
LAN (rețea locală de calculatoare),
componente hardware pentru calculatoare,
hardware pentru rețele de calculatoare,
componente hardware pentru calculatoare
care asigură accesul securizat de
la distanță la rețele de calculatoare
si de comunicații, hardware ethernet,
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aparate, instrumente și echipamente
pentru prelucrarea imaginilor, aparate
de fotografiat, aparate, instrumente si
echipamente fotografice, videoproiectoare,
proiectoare multimedia, scanere și cititoare
de coduri de bare, aparate și instrumente
de radio și de televiziune, transmițătoare
și receptoare pentru telecomunicații,
transmisii de radio și de televiziune, aparate
pentru accesul la programe difuzate
sau transmise, holograme, computere,
dispozitive periferice pentru computere,
circuite electronice programate purtătoare
de date, discuri, casete și fire ca suporturi
de transmisie magnetice de date, plăci
imprimate de circuite, cartele magnetice
goale si preînregistrate, cartele de date,
carduri de memorie, carduri smart (carduri
care încorporează circuite integrate),
cartele continând microprocesoare, carduri
care încorporeaza circuite integrate,
carduri electronice de identificare, cartele
telefonice, cartele telefonice cu credit,
carduri de credit, carduri de debit,
cartele pentru jocuri electronice proiectate
pentru a fi utilizate cu telefoane, discuri
compacte cu memorie doar în citire (CD-
ROM-uri), suporturi de date magnetice,
digitale și optice, înregistrări de date
magnetice, digitale și optice și suporturi
de stocare (goale si preînregistrate), CD-
uri preînregistrate, memorii flash USB,
dispozitive pentru redarea de fișiere
cu muzică descărcabile, media playere
portabile, transmițătoare și receptoare
prin satelit, sateliți de telecomunicații
și de radiodifuziune, balize de radio
telefon și stâlpi telefonici, cabluri și
fire electrice, cabluri optice, cabluri
de fibră optică, fire metalice pentru
rezistențe, electrozi, sisteme și instalații
de telecomunicații, terminale pentru
rețele telefonice, comutatoare telefonice,
aparate pentru semnal de intrare pentru
telecomunicații, stocare, conversie și
prelucrare a informațiilor, echipament

telefonic, echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, hands-free (seturi mâini
libere) sau activate prin voce, terminale
multimedia, terminale interactive pentru
prezentarea și comandarea de bunuri și
de servicii, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, inclusiv pentru plăți
electronice, aparate pentru prelucrarea
plăților electronice, aparate pentru recepția
pager alfanumerică, recepția pager
alfanumerică radio și radiotelefonie,
telefoane, telefoane mobile și receptoare
telefonice, telecopiatoare, asistenți
personali digitali (PDA-uri), agende
organizatoare electronice, blocnotes-uri
electronice, tablete electronice, unități
electronice portabile pentru recepția,
stocarea și/sau transmisia wireless
de mesaje cu date și de plăți
electronice, dispozitive electronice mobile
care permit utilizatorilor să monitorizeze
sau să administreze informații personale,
aparate pentru monitorizarea consumului
rezidențial sau industrial de energie
electrică, gaz, căldură și apă, aparate
și instrumente electrice și electronice
pentru utilizare la sau în legătură cu
generarea sau distribuția de energie, gaze,
apă sau electricitate sau telecomunicații,
aparate pentru utilizare prin comandă de
la distantă a electricității, gazului, căldurii,
apei și surselor de alimentare cu curent
electric, aparate, instrumente și sisteme
de navigație prin satelit, accesorii pentru
telefoane și microreceptoare telefonice,
adaptori pentru utilizarea cu telefoane,
încarcatoare de baterii pentru telefoane,
unități cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru
birou sau pentru montat în mașină,
suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, căști audio, dispozitive
hands-free (seturi mâini libere) pentru
telefoane și pentru alte dispozitive
electronice mobile, genți și huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
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telefoanelor mobile și al echipamentelor și
accesoriilor pentru telefoane, curele pentru
mobil, agende personale computerizate,
antene, baterii, microprocesoare, tastaturi,
modemuri, calculatoare, ecrane de afișare,
sisteme electronice de poziționare globală,
aparate și instrumente electronice pentru
navigație, localizare și poziționare, aparate
și instrumente de monitorizare (altele
decât cele pentru monitorizarea in-
vivo), aparate și instrumente radio, filme
video, aparate și echipamente audio-
vizuale, accesorii electrice și electronice
și echipamente periferice proiectate și
adaptate utilizării cu calculatoare și aparate
audio-vizuale, cartușe de jocuri pentru
calculator, piese, racorduri și accesorii
pentru toate bunurile menționate anterior,
programe pentru calculator, software pentru
calculator, software de operare pentru
VPN (rețele private virtuale), software de
operare pentru WAN (rețea zonă extinsă),
software de operare pentru LAN (rețea
locală de calculatoare), software de operare
pentru USB, software pentru calculator
descărcabil de pe Internet, software pentru
calculator pentru sincronizarea datelor
între calculatoare, procesoare, recordere,
monitoare și dispozitive electronice și
calculatoare gazdă, software tip cloud
computing, programe de sisteme de
operare pentru rețele, programe de sisteme
de operare pentru calculatoare, software
pentru calculator care asigură accesul
securizat de la distanță la rețele de
calculatoare și de comunicații, software
pentru securitate informatică, software
firewall pentru calculatoare, software pentru
asigurarea securității poștei electronice,
tonuri de apel descărcabile, pentru
telefoane mobile, publicații electronice
(descărcabile) furnizate online din baze de
date sau de pe Internet, software pentru
calculator și aparate de telecomunicații
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, rețele locale și

Internet, software pentru calculator pentru
a permite realizarea de teleconferințe,
videoconferințe și servicii de telefonie
video, software pentru calculator pentru
a permite căutarea și recuperarea de
date, software pentru calculator pentru
accesarea bazelor de date, serviciilor de
telecomunicații, rețelelor de calculatoare
și avizierelor electronice, software de
calculator destinat utilizării sentru sau în
legătură cu producerea de energie sau
electricitate, furnizarea și distribuția de
gaz și apă, software pentru jocuri pe
calculator, programe de jocuri multimedia
interactive pe calculator, software pentru
calculator pentru jocuri de realitate
virtuală, fișiere cu muzică descărcabile,
fotografii, poze, desene grafice, fișiere cu
imagini, clipuri muzicale, filme, filme video
și programe audio-vizuale (descărcabile)
furnizate online sau din baze de date
ale calculatoarelor sau de pe Internet
sau de pe site-uri web de Internet,
software pentru calculator utilizat la
monitorizarea de la distanță, software
de nagivație GPS, dispozitive mobile
care se poartă, calculatoare portabile,
transmițătoare electronice și receptoare
de date portabile, brățările care comunică
datele către asistenți personali digitali,
telefoane inteligente (smart phones),
tablete PC, PDA-uri, și calculatoare
personale prin intermediul site-urilor de
internet și alte rețele de calculatoare și
de comunicații electronice, telefoane și
smartphone-uri în formă de ceas, telefoane
și smartphone-uri în formă de brățară,
telefoane și smartphone-uri în formă de
pandantiv, colier, inel, cercei și/sau un alt
element de tip bijuterie, calculatoare în
forma unui ceas, calculatoare în forma
de brățară, calculatoare în formă de
pandantiv, colier, inel, cercei și/sau un
alt element de tip bijuterie, dispozitiv
electronic de monitorizare personală pentru
fitness în forma unui ceas sau a unei
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brățări, excluzând dispozitivele pentru
scopuri medicale, dispozitiv electronic de
monitorizare personală pentru fitness în
formă de pandantiv, colier, inel, cercei
și/sau un alt element de tip bijuterie,
excluzând dispozitivele pentru scopuri
medicale, piese și accesorii pentru toate
produsele menționate anterior.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații, servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare și transmitere
de mesaje, transmisie de mesaje prin
pager radio, redirecționare de apeluri,
răspuns automat, informații telefonice
sau postă electronică, transmisie, livrare
și recepție de sunete, date, imagini,
muzică și informații, servicii de livrare a
mesajelor electronice, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii
de schimb de date, transfer de date
prin telecomunicații, transmisia de fisiere
digitale, servicii de comunicații prin satelit,
servicii de radiodifuziune, difuzare sau
transmisie de programe radio sau de
televiziune, de filme și jocuri interactive,
servicii de videotext, teletext și videotext
interactiv, difuzare, transmisie și livrare de
conținut multimedia și de jocuri electronice
prin intermediul rețelelor de comunicații
electronice, servicii de mesagerie video,
servicii de videoconferință, servicii de
videotelefonie, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), de programe
pentru calculator și de orice alte date,
închirierea timpului de acces la un
server de bază de date, furnizarea de
conexiuni de telecomunicații pentru linii
telefonice de asistență și pentru centre de
intermediere telefonică (call center), servicii
de comunicații telefonice furnizate pentru
linii telefonice de asistență și pentru centre
de intermediere telefonică (call center),
servicii de furnizare a accesului la Internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații
sau de link-uri către Internet sau către baze
de date, furnizarea accesului utilizatorilor

la Internet (furnizori de servicii), asigurarea
accesului la o rețea electronică online
pentru extragerea de informații, închirierea
de timp de acces la o bază de date
computerizată, închirierea de timp de
acces la buletine informative și mesaje pe
calculator și la o rețea de calculatoare,
servicii de furnizare de Internet (ISP),
furnizarea și operarea de conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere
de chat, furnizarea accesului la site-uri web
de muzică digitală pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică
MP3 pe Internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizarea
accesului la infrastructuri și rețele de
telecomunicații pentru operatori terți și
pentru terți, închirierea de infrastructuri
și rețele de telecomunicații operatorilor
terți și terților, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, transmiterea mesajelor
și imaginilor asistată de calculator, servicii
de comunicații prin calculator, transmisie și
distribuție de date sau imagini audiovizuale
prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare sau prin Internet, furnizarea
accesului temporar al terților la Internet,
transmisia electronică a datelor privind
plățile electronice prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, servicii de
agenții de știri, transmisie de știri și
informații de actualitate, închiriere, leasing
sau oferirea aparatelor, instrumentelor,
instalațiilor sau componentelor utilizate
în scopul furnizării serviciilor mai sus
menționate, servicii de consiliere, informații
și consultanță în domeniul tuturor serviciilor
menționate anterior.
42. Servicii stiințifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
proiectare, referitoare la acestea, servicii
de cercetare de laborator, administrarea
cercetărilor, proiectare și dezvoltare de
proiecte, cercetare, proiectare și dezvoltare
de produs, cercetare tehnică, servicii de
cercetare, proiectare și dezvoltare cu
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privire la calculatoare, programe pentru
calculator, sisteme de calculator, soluții
pentru aplicații software pe calculator, jocuri
de calculator, software pentru realitatea
virtuală, sisteme de prelucrare de date,
administrare de date, sisteme de prelucrare
de informații computerizate, servicii de
comunicații, soluții de comunicații, aplicații
de comunicații, sisteme de comunicații
și interfețe de rețea și acordare de
consultanță tehnică, informații și consiliere
cu privire la cele menționate anterior,
proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare
și servere, proiectare și dezvoltare de
software de operare pentru rețele tip
cloud computing, proiectare tehnică și
planificare de rețele de telecomunicații,
proiectare și dezvoltare de programe
de securitate pe Internet, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a
datelor electronice, realizarea de teste
tehnice, teste industriale, redactare de
rapoarte și studii tehnice, servicii IT,
servicii informatice de tip cloud computing,
servicii de stocare de date electronice,
proiectare de hardware pentru calculator,
proiectare de firmware pentru calculator,
software pentru calculator și de programe
de calculator, servicii de programare
computerizată, pregătire și furnizare de
informații în domeniul calculatoarelor și
instalațiilor pentru rețele de calculatoare,
servicii de consiliere și consultanță
tehnică în domeniul IT și domeniul
telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
rețelelor și serviciilor informatice de tip
cloud computing, consultanță tehnică cu
privire la utilizarea și folosirea de software
pentru calculator, servicii de consultanță și
informații în domeniul integrării sistemelor
de calculator, tehnologia informației (IT),
arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației (IT), consultanță în materie
de securitate informatică, proiectare și
dezvoltare de sisteme de calculator și de

sisteme și echipamente de telecomunicații,
administrare de servicii informatice, servicii
de asistentă operațională pentru rețele de
calculatoare, rețele de telecomunicații și
rețele pentru transmisie de date, servicii
informatice online, servicii de programare
prestate online, programare de programe
de securitate pentru Internet, închiriere
de calculatoare, proiectare, desen si
întocmirea documentației, toate pentru,
compilarea paginilor web pe Internet,
servicii virtuale și interactive de creare a
imaginii, crearea, operarea și menținerea
de baze de date și intraneturi, crearea
și întreținerea de website-uri, crearea,
întreținerea și găzduirea site-urilor web
pentru terți, găzduirea de baze de date,
loguri web, portaluri web, găzduire de
platforme pe internet, găzduire de aplicații
software pentru calculatoare, pentru terți,
găzduire de spațiu de memorie pe Internet,
gazduire și închiriere de spațiu de stocare
pentru pagini web, găzduire de platforme
de comerț electronic pe Internet, găzduire
a aplicațiilor multimedia și interactive,
găzduire de software pentru administrarea
bibliotecilor, găzduire de facilitați online
pentru conducerea discuțiilor interactive,
furnizarea de facilități web online pentru
terți, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de
servere, servicii de operare și asigurarea
de motoare de căutare, servicii instalare
și întreținere de software pentu calculator,
furnizarea de acces temporar la aplicații
online, instrumente software și software
online nedescărcabil pentru operare de
rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software de operare pentru utilizarea
unei rețele cloud computing și accesul
la aceasta, închirierea de software de
operare pentru rețele informatice și servere
închirierea serverelor web, închiriere de
software de jocuri pe calculator, furnizare
de acces temporar la software de operare
online nedescărcabil pentru accesarea
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și folosirea unei rețele informatice
de tip cloud, furnizarea accesului
temporar la programe pentru securitatea
internetului, închirierea de spațiu de
memorie pe servere pentru găzduirea
de buletine informative electronice,
monitorizarea sistemelor computerizate
prin acces de la distanță, servicii
pentru securitatea calculatoarelor pentru
protecția contra accesului neautorizat
în rețele, administrare de proiecte IT,
configurare de rețele de calculatoare
prin software, servicii de integrare
a sistemelor informatice, administrare
de proiecte informatice în domeniul
prelucrării datelor electronice (EDP),
administrare de servere, consultanță
în domeniul consumului de energie,
electricitate, gaz și apă, conservarea
energiei, administrarea energiei și eficiență
energetică, coordonarea cercetării și studii
de cercetare cu privire la conservarea
mediului, resursele naturale și producția
de energie durabilă, servicii tehnice
pentru compilarea de informații despre
consumul de energie de la calculatoare
aflate la distantă, consultanță și informații
privind consumul de energie electrică,
gaze, energie, caldură și apă, prognoză
meteorologică, servicii de informații
meteorologice, servicii de decorațiuni
interioare, servicii de informare și consiliere
cu privire la toate serviciile mai sus
menționate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04811
(151) 21/07/2017
(732) SC CI-CO SA, STR. CĂMPUL

MOŞILOR NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 733411, ROMANIA

(540)

Ci-co.ro
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 24.17.02;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.15;
27.05.25; 29.01.04

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, Servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04812
(151) 21/07/2017
(732) ORANGE BRAND SERICES

LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER ET. 18, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

Love
(591) Culori revendicate:alb, negru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 26.04.01;
27.03.15; 29.01.13

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

9. Aparate și instrumente electrice
și electronice de comunicații și
telecomunicații, aparate și instrumente de
comunicații și telecomunicații, aparate și
instrumente electrice și electronice, toate
pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepția
de date, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea
sau reproducerea sunetului, imaginilor,
informației sau datelor codificate, aparate
și instrumente electrice de control, testare
(altele decât cele pentru testarea in-vivo),
semnalizare, verificare (supraveghere)
și didactice, aparate și instrumente
optice și electrooptice, servere de

comunicații, servere informatice, hardware
de operare VPN (rețele private virtuale),
hardware de operare WAN (rețea
zonă extinsă), hardware de operare
LAN (rețea locală de calculatoare),
componente hardware pentru calculatoare,
hardware pentru rețele de calculatoare,
componente hardware pentru calculatoare
care asigură accesul securizat de
la distanță la rețele de calculatoare
și de comunicații, hardware ethernet,
aparate, instrumente și echipamente
pentru prelucrarea imaginilor, aparate
de fotografiat, aparate, instrumente și
echipamente fotografice, videoproiectoare,
proiectoare multimedia, scanere și cititoare
de coduri de bare, aparate și instrumente
de radio și de televiziune, transmițătoare
și receptoare pentru telecomunicații,
transmisii de radio și de televiziune, aparate
pentru accesul la programe difuzate
sau transmise, holograme, computere,
dispozitive periferice pentru computere,
circuite electronice programate purtătoare
de date, discuri, casete și fire ca suporturi
de transmisie magnetice de date, plăci
imprimate de circuite, cartele magnetice
goale si preînregistrate, cartele de date,
carduri de memorie, carduri smart (carduri
care încorporează circuite integrate),
cartele continând microprocesoare, carduri
care încorporeaza circuite integrate,
carduri electronice de identificare, cartele
telefonice, cartele telefonice cu credit,
carduri de credit, carduri de debit,
cartele pentru jocuri electronice proiectate
pentru a fi utilizate cu telefoane, discuri
compacte cu memorie doar în citire (CD-
ROM-uri), suporturi de date magnetice,
digitale și optice, înregistrări de date
magnetice, digitale și optice și suporturi
de stocare (goale si preînregistrate), CD-
uri preînregistrate, memorii flash USB,
dispozitive pentru redarea de fișiere
cu muzică descărcabile, media playere
portabile, transmițătoare și receptoare
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prin satelit, sateliți de telecomunicații
și de radiodifuziune, balize de radio
telefon și stâlpi telefonici, cabluri și
fire electrice, cabluri optice, cabluri
de fibră optică, fire metalice pentru
rezistențe, electrozi, sisteme și instalații
de telecomunicații, terminale pentru
rețele telefonice, comutatoare telefonice,
aparate pentru semnal de intrare pentru
telecomunicații, stocare, conversie și
prelucrare a informațiilor, echipament
telefonic, echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, hands-free (seturi mâini
libere) sau activate prin voce, terminale
multimedia, terminale interactive pentru
prezentarea și comandarea de bunuri și
de servicii, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, inclusiv pentru plăți
electronice, aparate pentru prelucrarea
plăților electronice, aparate pentru recepția
pager alfanumerică, recepția pager
alfanumerică radio și radiotelefonie,
telefoane, telefoane mobile și receptoare
telefonice, telecopiatoare, asistenți
personali digitali (PDA-uri), agende
organizatoare electronice, blocnotes-uri
electronice, tablete electronice, unități
electronice portabile pentru recepția,
stocarea și/sau transmisia wireless
de mesaje cu date și de plăți
electronice, dispozitive electronice mobile
care permit utilizatorilor să monitorizeze
sau să administreze informații personale,
aparate pentru monitorizarea consumului
rezidențial sau industrial de energie
electrică, gaz, căldură și apă, aparate
și instrumente electrice și electronice
pentru utilizare la sau în legătură cu
generarea sau distribuția de energie, gaze,
apă sau electricitate sau telecomunicații,
aparate pentru utilizare prin comandă de
la distantă a electricității, gazului, căldurii,
apei și surselor de alimentare cu curent
electric, aparate, instrumente și sisteme
de navigație prin satelit, accesorii pentru
telefoane și microreceptoare telefonice,

adaptori pentru utilizarea cu telefoane,
încarcatoare de baterii pentru telefoane,
unități cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru
birou sau pentru montat în mașină,
suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, căști audio, dispozitive
hands-free (seturi mâini libere) pentru
telefoane și pentru alte dispozitive
electronice mobile, genți și huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile și al echipamentelor și
accesoriilor pentru telefoane, curele pentru
mobil, agende personale computerizate,
antene, baterii, microprocesoare, tastaturi,
modemuri, calculatoare, ecrane de afișare,
sisteme electronice de poziționare globală,
aparate și instrumente electronice pentru
navigație, localizare și poziționare, aparate
și instrumente de monitorizare (altele
decât cele pentru monitorizarea in-
vivo), aparate și instrumente radio, filme
video, aparate și echipamente audio-
vizuale, accesorii electrice și electronice
și echipamente periferice proiectate și
adaptate utilizării cu calculatoare și aparate
audio-vizuale, cartușe de jocuri pentru
calculator, piese, racorduri și accesorii
pentru toate bunurile menționate anterior,
programe pentru calculator, software pentru
calculator, software de operare pentru
VPN (rețele private virtuale), software de
operare pentru WAN (rețea zonă extinsă),
software de operare pentru LAN (rețea
locală de calculatoare), software de operare
pentru USB, software pentru calculator
descărcabil de pe Internet, software pentru
calculator pentru sincronizarea datelor
între calculatoare, procesoare, recordere,
monitoare și dispozitive electronice și
calculatoare gazdă, software tip cloud
computing, programe de sisteme de
operare pentru rețele, programe de sisteme
de operare pentru calculatoare, software
pentru calculator care asigură accesul
securizat de la distanță la rețele de
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calculatoare și de comunicații, software
pentru securitate informatică, software
firewall pentru calculatoare, software pentru
asigurarea securității poștei electronice,
tonuri de apel descărcabile, pentru
telefoane mobile, publicații electronice
(descărcabile) furnizate online din baze de
date sau de pe Internet, software pentru
calculator și aparate de telecomunicații
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, rețele locale și
Internet, software pentru calculator pentru
a permite realizarea de teleconferințe,
videoconferințe și servicii de telefonie
video, software pentru calculator pentru
a permite căutarea și recuperarea de
date, software pentru calculator pentru
accesarea bazelor de date, serviciilor de
telecomunicații, rețelelor de calculatoare
și avizierelor electronice, software de
calculator destinat utilizării sentru sau în
legătură cu producerea de energie sau
electricitate, furnizarea și distribuția de
gaz și apă, software pentru jocuri pe
calculator, programe de jocuri multimedia
interactive pe calculator, software pentru
calculator pentru jocuri de realitate
virtuală, fișiere cu muzică descărcabile,
fotografii, poze, desene grafice, fișiere cu
imagini, clipuri muzicale, filme, filme video
și programe audio-vizuale (descărcabile)
furnizate online sau din baze de date
ale calculatoarelor sau de pe Internet
sau de pe site-uri web de Internet,
software pentru calculator utilizat la
monitorizarea de la distanță, software
de nagivație GPS, dispozitive mobile
care se poartă, calculatoare portabile,
transmițătoare electronice și receptoare
de date portabile, brățările care comunică
datele către asistenți personali digitali,
telefoane inteligente (smart phones),
tablete PC, PDA-uri, și calculatoare
personale prin intermediul site-urilor de
internet și alte rețele de calculatoare și
de comunicații electronice, telefoane și

smartphone-uri în formă de ceas, telefoane
și smartphone-uri în formă de brățară,
telefoane și smartphone-uri în formă de
pandantiv, colier, inel, cercei și/sau un alt
element de tip bijuterie, calculatoare în
forma unui ceas, calculatoare în forma
de brățară, calculatoare în formă de
pandantiv, colier, inel, cercei și/sau un
alt element de tip bijuterie, dispozitiv
electronic de monitorizare personală pentru
fitness în forma unui ceas sau a unei
brățări, excluzând dispozitivele pentru
scopuri medicale, dispozitiv electronic de
monitorizare personală pentru fitness în
formă de pandantiv, colier, inel, cercei
și/sau un alt element de tip bijuterie,
excluzând dispozitivele pentru scopuri
medicale, piese și accesorii pentru toate
produsele menționate anterior.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații, servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare și transmitere
de mesaje, transmisie de mesaje prin
pager radio, redirecționare de apeluri,
răspuns automat, informații telefonice
sau postă electronică, transmisie, livrare
și recepție de sunete, date, imagini,
muzică și informații, servicii de livrare a
mesajelor electronice, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii
de schimb de date, transfer de date
prin telecomunicații, transmisia de fisiere
digitale, servicii de comunicații prin satelit,
servicii de radiodifuziune, difuzare sau
transmisie de programe radio sau de
televiziune, de filme și jocuri interactive,
servicii de videotext, teletext și videotext
interactiv, difuzare, transmisie și livrare de
conținut multimedia și de jocuri electronice
prin intermediul rețelelor de comunicații
electronice, servicii de mesagerie video,
servicii de videoconferință, servicii de
videotelefonie, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), de programe
pentru calculator și de orice alte date,
închirierea timpului de acces la un
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server de bază de date, furnizarea de
conexiuni de telecomunicații pentru linii
telefonice de asistență și pentru centre de
intermediere telefonică (call center), servicii
de comunicații telefonice furnizate pentru
linii telefonice de asistență și pentru centre
de intermediere telefonică (call center),
servicii de furnizare a accesului la Internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații
sau de link-uri către Internet sau către baze
de date, furnizarea accesului utilizatorilor
la Internet (furnizori de servicii), asigurarea
accesului la o rețea electronică online
pentru extragerea de informații, închirierea
de timp de acces la o bază de date
computerizată, închirierea de timp de
acces la buletine informative și mesaje pe
calculator și la o rețea de calculatoare,
servicii de furnizare de Internet (ISP),
furnizarea și operarea de conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere
de chat, furnizarea accesului la site-uri web
de muzică digitală pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică
MP3 pe Internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizarea
accesului la infrastructuri și rețele de
telecomunicații pentru operatori terți și
pentru terți, închirierea de infrastructuri
și rețele de telecomunicații operatorilor
terți și terților, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, transmiterea mesajelor
și imaginilor asistată de calculator, servicii
de comunicații prin calculator, transmisie și
distribuție de date sau imagini audiovizuale
prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare sau prin Internet, furnizarea
accesului temporar al terților la Internet,
transmisia electronică a datelor privind
plățile electronice prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, servicii de
agenții de știri, transmisie de știri și
informații de actualitate, închiriere, leasing
sau oferirea aparatelor, instrumentelor,
instalațiilor sau componentelor utilizate
în scopul furnizării serviciilor mai sus

menționate, servicii de consiliere, informații
și consultanță în domeniul tuturor serviciilor
menționate anterior.
42.  Servicii stiințifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
proiectare, referitoare la acestea, servicii
de cercetare de laborator, administrarea
cercetărilor, proiectare și dezvoltare de
proiecte, cercetare, proiectare și dezvoltare
de produs, cercetare tehnică, servicii de
cercetare, proiectare și dezvoltare cu
privire la calculatoare, programe pentru
calculator, sisteme de calculator, soluții
pentru aplicații software pe calculator, jocuri
de calculator, software pentru realitatea
virtuală, sisteme de prelucrare de date,
administrare de date, sisteme de prelucrare
de informații computerizate, servicii de
comunicații, soluții de comunicații, aplicații
de comunicații, sisteme de comunicații
și interfețe de rețea și acordare de
consultanță tehnică, informații și consiliere
cu privire la cele menționate anterior,
proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare
și servere, proiectare și dezvoltare de
software de operare pentru rețele tip
cloud computing, proiectare tehnică și
planificare de rețele de telecomunicații,
proiectare și dezvoltare de programe
de securitate pe Internet, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a
datelor electronice, realizarea de teste
tehnice, teste industriale, redactare de
rapoarte și studii tehnice, servicii IT,
servicii informatice de tip cloud computing,
servicii de stocare de date electronice,
proiectare de hardware pentru calculator,
proiectare de firmware pentru calculator,
software pentru calculator și de programe
de calculator, servicii de programare
computerizată, pregătire și furnizare de
informații în domeniul calculatoarelor și
instalațiilor pentru rețele de calculatoare,
servicii de consiliere și consultanță
tehnică în domeniul IT și domeniul
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telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
rețelelor și serviciilor informatice de tip
cloud computing, consultanță tehnică cu
privire la utilizarea și folosirea de software
pentru calculator, servicii de consultanță și
informații în domeniul integrării sistemelor
de calculator, tehnologia informației (IT),
arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației (IT), consultanță în materie
de securitate informatică, proiectare și
dezvoltare de sisteme de calculator și de
sisteme și echipamente de telecomunicații,
administrare de servicii informatice, servicii
de asistență operațională pentru rețele de
calculatoare, rețele de telecomunicații și
rețele pentru transmisie de date, servicii
informatice online, servicii de programare
prestate online, programare de programe
de securitate pentru Internet, închiriere
de calculatoare, proiectare, desen și
întocmirea documentației, toate pentru,
compilarea paginilor web pe Internet,
servicii virtuale și interactive de creare a
imaginii, crearea, operarea și menținerea
de baze de date și intraneturi, crearea
și întreținerea de website-uri, crearea,
întreținerea și găzduirea site-urilor web
pentru terți, găzduirea de baze de date,
loguri web, portaluri web, găzduire de
platforme pe internet, găzduire de aplicații
software pentru calculatoare, pentru terți,
găzduire de spațiu de memorie pe Internet,
gazduire și închiriere de spațiu de stocare
pentru pagini web, găzduire de platforme
de comerț electronic pe Internet, găzduire
a aplicațiilor multimedia și interactive,
găzduire de software pentru administrarea
bibliotecilor, găzduire de facilitați online
pentru conducerea discuțiilor interactive,
furnizarea de facilități web online pentru
terți, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de
servere, servicii de operare și asigurarea
de motoare de căutare, servicii instalare
și întreținere de software pentu calculator,
furnizarea de acces temporar la aplicații

online, instrumente software și software
online nedescărcabil pentru operare de
rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software de operare pentru utilizarea
unei rețele cloud computing și accesul
la aceasta, închirierea de software de
operare pentru rețele informatice și servere
închirierea serverelor web, închiriere de
software de jocuri pe calculator, furnizare
de acces temporar la software de operare
online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea unei rețele informatice
de tip cloud, furnizarea accesului
temporar la programe pentru securitatea
internetului, închirierea de spațiu de
memorie pe servere pentru găzduirea
de buletine informative electronice,
monitorizarea sistemelor computerizate
prin acces de la distanță, servicii
pentru securitatea calculatoarelor pentru
protecția contra accesului neautorizat
în rețele, administrare de proiecte IT,
configurare de rețele de calculatoare
prin software, servicii de integrare
a sistemelor informatice, administrare
de proiecte informatice în domeniul
prelucrării datelor electronice (EDP),
administrare de servere, consultanță
în domeniul consumului de energie,
electricitate, gaz și apă, conservarea
energiei, administrarea energiei și eficiență
energetică, coordonarea cercetării și studii
de cercetare cu privire la conservarea
mediului, resursele naturale și producția
de energie durabilă, servicii tehnice
pentru compilarea de informații despre
consumul de energie de la calculatoare
aflate la distantă, consultanță și informații
privind consumul de energie electrică,
gaze, energie, caldură și apă, prognoză
meteorologică, servicii de informații
meteorologice, servicii de decorațiuni
interioare, servicii de informare și consiliere
cu privire la toate serviciile mai sus
menționate.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04813
(151) 21/07/2017
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT ROMANIA, STR.
LISABONA NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011787, ROMANIA

(540)
Mini - Compania JA

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04814
(151) 21/07/2017
(732) STRATULAT, ALEEA

PRIVIGHETORILOR, NR. 86P,
ET. 5, AP. C 5-6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU,
NR.1, ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 02

(540)
Unde zambetele privind viata

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură

( solicităm protecţie pentru toate serviciile
incluse in această clasă conform clasificarii
de la nisa.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04815
(151) 21/07/2017
(732) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ

ȘI FARMACIE, STR. PROFESOR
DOCTOR GHEORGHE
MARINESCU, NR. 38, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
ROMANIA

(540)

eUMF
(591) Culori revendicate:albastru inchis,

albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena: 24.17.08;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.12; 29.01.13

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

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, erbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
38. Servicii de transmitere pe internet,
servicii de librărie online, servicii de
telecomunicații.
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41. Educaţie, instruire, manifestări
ştiinţifice, planuri de învăţământ, activităţi
sportive şi culturale, divertisment.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în
scopuri medicale.
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 04816
(151) 21/07/2017
(732) AURELIAN CLAUDIU

SĂLĂVĂSTRU, STR.
GLADIOLELOR, NR. 2, BL. G140,
AP 104, JUDEȚUL ALBA, ALBA
IULIA, ROMANIA

(740) S.C. GRAFISENS S.R.L. ,
STR. GOVORA, NR. 16A,
SC. 1, PARTER JUD.CLUJ
NAPOCA, CLUJ-NAPOCA,
400664, ROMANIA

(540)

Home Reef
(591) Culori revendicate:turcoaz

(Pantone 7465C,7698C,3025C)

(531) Clasificare Viena: 03.09.10;
03.09.19; 03.09.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

35. Publicitate, strângerea la un loc,
în beneficiul terților, a unor produse
diverse(exceptând transportul) pentru a le
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.
37. Servicii de întreținere de acvarii de
interior, marine și cu apă dulce.
41. Servicii de închiriere de acvarii de
interior, marine și cu apă dulce.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04817
(151) 21/07/2017
(732) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ

ȘI FARMACIE, STR. PROFESOR
DOCTOR GHEORGHE
MARINESCU, NR. 38, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SMART UNIVERSITY
(591) Culori revendicate:albastru inchis,

albastru deschis

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04; 29.01.12

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
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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, erbicide.
38. Servicii de transmitere prin
internet, servicii oferite de librărie
online(transmitere).
41. Educaţie, instruire, manifestări
ştiinţifice, planuri de învăţământ, activităţi
sportive şi culturale, divertisment.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în
scopuri medicale.
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 04818
(151) 21/07/2017
(732) GE Sensing & Inspection

Tehnologies GmbH, ROBERT-
BOSCH-STRASSE 3,, HUERTH,
50354, GERMANIA

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

(540)
ROTA

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

9. Sistem de verificare (aparate)
nedistructivă cu ultrasunete cuprinzând
sonde ultrasonice, software (programe) de
aplicaţie, verificare mecanică, evaluarea
electronică cu ultrasunete şi o unitate de
alimentare cu apă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04819
(151) 21/07/2017
(732) SC PATISGAL SRL, STR.

MILCOV NR. 165, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800567,
ROMANIA

(540)
BUCURIA GUSTULUI

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine,prpduse
din patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri(condimente), gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04820
(151) 21/07/2017
(732) SC DR. SIMEDREA CLINICS

SRL, STR. TEMPEA LIVIU NR.
2, CAMERA 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) Ariana Agentie De Proprietate
Industriala ,prin consilier
Codruta Orgovici, CALEA
ARADULUI,NR.33,AP.7,
TIMISOARA, RO.TI, ROMANIA

(540)

Endo Institute
(591) Culori revendicate:roşu deschis,

turcoaz
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(531) Clasificare Viena: 02.03.01;
02.03.23; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.12

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și înfrumusețare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură și silvicultură
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04821
(151) 21/07/2017
(732) SC PATISGAL SRL, STR.

MILCOV NR. 165, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800567,
ROMANIA

(540)
PÂINEA PĂDURARULUI

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04822
(151) 21/07/2017
(732) ISOKINETIC SPORT SRL,

BD.MIRCEA ELIADE NR. 18,
ELIADE TOWER, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

CENTROKINETIC
(591) Culori revendicate:verde deschis,

gri deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

44. Clinici medicale, servicii medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale şi de sănătate,

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04823
(151) 21/07/2017
(732) SC SAM MILLS FEED SRL, STR.

MIORIŢEI NR. 151, JUDEŢUL
SATU MARE, BOTIZ, ROMANIA

(540)
PUIUL TĂU ÎN FIECARE ZI!

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

29. Carne şi preparate din carne de
pasăre (pui, găini, curcan,raţe, gâşte),
carne proaspătă, refrigerată şi congelată
de pasăre, mezeluri din carne de pasăre,
mâncare gătită din carne de pasăre,
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conserve din carne de pasăre, extracte din
carne de pasăre, ouă şi produse din ouă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe proaspete şi
legume, seminţe, plante şi flori naturale,
hrana pentru animale, malţ.
35. Comerţ cu produsele din clasele 29
şi 31- strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse, exceptând
trasnportul, pentru a permite clienţilor 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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04824
(151) 21/07/2017
(732) SC SAM MILLS FEED SRL, STR.

MIORIŢEI NR. 151, JUDEŢUL
SATU MARE, BOTIZ, ROMANIA

(740) SC GRAFISENS SRL , STR.
GOVORA NR. 16A, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400664,
CJ, ROMANIA

(540)

AVE
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,

verde

(531) Clasificare Viena: 03.07.03;
03.07.04; 05.05.23; 05.07.02;
06.19.09; 07.01.25; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 02.09.01;
29.01.13

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

29. Carne și preparate din carne de
pasăre (pui, găini, curcan, rațe, gâște),
carne proaspătă, refrigerată și congelată
de pasăre, mezeluri din carne de pasăre,
mâncare gătită din carne de pasăre,
conserve din carne de pasăre, extracte din
carne de pasăre, ouă și produse din ouă
31. Produse agricole, horticole, forestiere
și cereale, neincluse în alte clase, animale
vii, fructe proaspete și legume, semințe,
plante și flori naturale, hrană pentru
animale, malț.

35. Comerț cu produsele din clasele 29
și 31-strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unor produse diverse, exceptând
transportul, 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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/07/2017

(210) M 2017 04825
(151) 21/07/2017
(732) SC TERAPIE PENTRU MISCARE

LIBERA SRL, BD. MĂRĂŞEŞTI
NR. 21-23, CAMERA 2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Terapie pentru mişcare
(531) Clasificare Viena: 02.01.16;

19.03.03; 19.03.25; 27.05.01

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

44. Servicii de fizioterapie, servicii de
electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de masaj terapeutic, masaj în
domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de crioterapie, servicii
de drenaj limfatic, osteopatie, servicii de
psihologie, sfaturi și terapii psihologice
de recuperare sau pentru persoane cu
dizabilități.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04826
(151) 21/07/2017
(732) TERAPIE PENTRU MISCARE

LIBERA SRL, STR. MARASTI NR,
21-23, CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., STRADA TURDA NR. 127,
BL.2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 01

(540)
SCOLICAMP

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

41. Educaţie, instruire, activitaţi sportive
şi distractive,de divertisment şi de
petrecere a timpului liber, organizarea
de tabere recreative, de instruire
şi educative,organizarea de cursuri,
evenimente speciale, conferinţe, ateliere,
workshopuri şi seminarii,organizarea de
activitaţi recreative şi de divertisment în
cadrul acestor evenimente, servicii de
consiliere, instruire, educaţie şi pentru
menţinerea condiţiei fiyice, a posturii şi a
igienei personale prin antrenamente, terapii
şi mişcare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04827
(151) 21/07/2017
(732) GREM'S SPECIALITY COFFEE

SRL, STR. IOAN SÂRBU NR. 18,
CAM. 4, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(540)

RO TM OVRIDE
SPECIALITY COFFEE

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
26.05.16; 26.05.18; 26.11.13;
27.05.01

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

11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, aparate pentru
prăjit cafea, filtre de cafea electrice,
mașini electrice de cafea espresso, aparate
electrice de prăjit cafea.
16. Filtre de cafea din hârtie, suporturi din
carton pentru pahare, suporturi din hârtie
pentru pahare.
21. Râșnițe de cafea, căni de cafea, servicii
de cafea (veselă), seturi de cafea formate
din cești și farfurii, veselă pentru servit,
veselă din ceramică, farfurii din plastic
(veselă), pahare (veselă de băut), veselă,
nu din metale prețioase, pahare fără picior
(veselă pentru băut), veselă, articole de
bucătărie și recipiente, suporturi pentru
pahare, nu din hârtie sau carton, pahare din
carton, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau carton, pahare din hârtie, pahare fără
picior, suporturi din porțelan pentru pahare,

suporturi pentru pahare din plastic, pahare
din plastic sau hârtie.
30. Cafea, cafea măcinată, boabe de
cafea, cafea verde, băuturi din cafea,
concentrate de cafea, amestecuri de cafea,
pungi de cafea, capsule de cafea, cafea cu
gheață, extracte de cafea, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
prăjite, amestecuri de esențe de cafea și
extracte de cafea, băuturi gata preparate pe
bază de cafea.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04828
(151) 21/07/2017
(732) WINNER SECURITY SRL , STR.

GEORGE COŞBUC NR. 43, BAIA
SPRIE , RO.MA, ROMANIA

(540)

Winner Security
(531) Clasificare Viena: 01.01.04;

03.07.16; 03.07.24; 24.01.07;
24.01.09; 27.05.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, transport securizat de valori.
45. Servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, control de
securitate pentru persoane și bagaje în
aeroporturi, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de monitorizare electronică în
scopuri de securitate, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
inspecții de securitate pentru terți.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


