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Cereri Mărci publicate în 29/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04027 22/08/2017 SC KLAUS WOW ONE SRL WOW PIZZA

2 M 2017 05347 22/08/2017 MANAGEMENT
REORGANIZARE LICHIDARE
IASI SPRL

MRL

3 M 2017 05400 22/08/2017 SC PARIGO BET SRL P PARIGO

4 M 2017 05401 22/08/2017 BLOM BANK FRANCE S.A
PARIS SUCURSALA ROMÂNIA

BLOM FRANCE

5 M 2017 05402 22/08/2017 BLOM BANK FRANCE S.A
PARIS SUCURSALA ROMÂNIA

iBBF

6 M 2017 05403 22/08/2017 BLOM BANK FRANCE S.A
PARIS SUCURSALA ROMÂNIA

BLOM BANK FRANCE

7 M 2017 05404 22/08/2017 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

JA BizTown

8 M 2017 05405 22/08/2017 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

JuniorCity

9 M 2017 05406 22/08/2017 SC PROCER COMPANY SA KA'OR PASTORAL

10 M 2017 05407 22/08/2017 Aida-Lorena Stanciu AL Aida Lorena

11 M 2017 05408 22/08/2017 DOMENIILE MENNINI SRL Aliante

12 M 2017 05409 22/08/2017 SC KILLER SRL BUCOVEL

13 M 2017 05410 22/08/2017 ASCOMICETA velluto

14 M 2017 05411 22/08/2017 NOVARTIS AG ETRIBAVIR
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(210) M 2017 04027
(151) 22/08/2017
(732) SC KLAUS WOW ONE SRL,

STR. RĂZBOIENI, NR. 115, LOT
II, JUD. GALAŢI, GALAŢI, RO.GA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

WOW PIZZA
(531) Clasificare Viena: 01.15.07;

01.15.09; 24.17.04; 27.05.01;
27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05347
(151) 22/08/2017
(732) MANAGEMENT

REORGANIZARE LICHIDARE
IASI SPRL, ALEEA NICOLINA
NR. 82, JUD. IAŞI, IAŞI, 700221,
ROMANIA

(540)

MRL
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

negru, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
01.01.02; 01.05.01; 01.05.04;
27.05.01; 26.05.13; 26.05.16

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

35. Conducerea şi administrarea
afacerilor.
36. Afaceri financiare, imobiliare.
42. Servicii de analiză şi cercetare
industrială.
45. Servicii juridice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05400
(151) 22/08/2017
(732) SC PARIGO BET SRL, STR.

ARH. D. HARJEU NR. 59
G, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

P PARIGO
(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 01.01.15;
25.01.19; 27.05.21; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05401
(151) 22/08/2017
(732) BLOM BANK FRANCE S.A

PARIS SUCURSALA ROMÂNIA,
BDUL UNIRII NR. 66, BL. K3, S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BLOM FRANCE

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

9. Clasa 9: Carduri bancare codificate,
carduri bancare cu codificare magnetică,
carduri magnetice codate, carduri bancare
tipărite [codificate], carduri de numerar
[magnetice], carduri de credit magnetice,
carduri magnetice de plată, carduri de debit
codificate magnetic, software (programe)
de comunicare pe calculator care permite
clienților să acceseze informații referitoare
la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifuncţionale
pentru servicii financiare, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare
efectuate prin transfer electronic, programe
de calculator pentru aspecte financiare,
software (programe) de calculator
pentru gestionarea tranzacțiilor financiare,
software (programe) de calculator
pentru crearea de modele financiare,
terminale pentru plăți electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
terminale pentru carduri de credit, terminale
pentru puncte de vânzare, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu
card de credit, terminale pentru puncte de
desfacere.
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35. Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o
rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, lucrări de
birou, afaceri comerciale, analiză de
afaceri,cercetare și servicii de informare,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie.
36. Servicii financiare, monetare și
bancare, servicii bancare cu numerar, cec
și ordine de plată, planificare financiară,
schimb valutar, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară,
tranzacții și transferuri financiare, servicii
de plată, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking
de investiții), furnizare de opțiuni multiple
de plăți prin intermediul terminalelor
electronice operate de clienți disponibile
la punctele de vânzare cu amănuntul,
procesare de plăți electronice, procesarea
de tranzacții cu card de debit pentru terți,
realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar,
servicii de plată a facturilor, servicii de plată
furnizate prin intermediul dispozitivelor și
aparatelor de telecomunicație fără fir,
servicii de transfer de bani cu ajutorul
cardurilor electronice, tranzacții electronice
cu
carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05402
(151) 22/08/2017
(732) BLOM BANK FRANCE S.A

PARIS SUCURSALA ROMÂNIA,
BDUL UNIRII NR. 66, BL. K3, S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
iBBF

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

9. Carduri bancare codificate, carduri
bancare cu codificare magnetică, carduri
magnetice codate, carduri bancare
tipărite [codificate], carduri de numerar
[magnetice], carduri de credit magnetice,
carduri magnetice de plată, carduri de debit
codificate magnetic, software (programe)
de comunicare pe calculator care permite
clienților să acceseze informații referitoare
la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifuncţionale
pentru servicii financiare, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare
efectuate prin transfer electronic, programe
de calculator pentru aspecte financiare,
software (programe) de calculator
pentru gestionarea tranzacțiilor financiare,
software (programe) de calculator
pentru crearea de modele financiare,
terminale pentru plăți electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
terminale pentru carduri de credit, terminale
pentru puncte de vânzare, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu
card de credit, terminale pentru puncte de
desfacere.
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35. Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o
rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, lucrări de birou,
afaceri comerciale, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie.
36. Servicii financiare, monetare și
bancare, servicii bancare cu numerar, cec
și ordine de plată, planificare financiară,
schimb valutar, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară,
tranzacții și transferuri financiare, servicii
de plată, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking
de investiții), furnizare de opțiuni multiple
de plăți prin intermediul terminalelor
electronice operate de clienți disponibile
la punctele de vânzare cu amănuntul,
procesare de plăți electronice, procesarea
de tranzacții cu card de debit pentru terți,
realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar,
servicii de plată a facturilor, servicii de plată
furnizate prin intermediul dispozitivelor și
aparatelor de telecomunicație fără fir,
servicii de transfer de bani cu ajutorul
cardurilor electronice, tranzacții electronice
cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05403
(151) 22/08/2017
(732) BLOM BANK FRANCE S.A

PARIS SUCURSALA ROMÂNIA,
BDUL UNIRII NR. 66, BL. K3, S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BLOM BANK FRANCE

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

9. Carduri bancare codificate, carduri
bancare cu codificare magnetică, carduri
magnetice codate, carduri bancare
tipărite [codificate], carduri de numerar
[magnetice], carduri de credit magnetice,
carduri magnetice de plată, carduri de debit
codificate magnetic, software (programe)
de comunicare pe calculator care permite
clienților să acceseze informații referitoare
la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifuncţionale
pentru servicii financiare, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare
efectuate prin transfer electronic, programe
de calculator pentru aspecte financiare,
software (programe) de calculator
pentru gestionarea tranzacțiilor financiare,
software (programe) de calculator
pentru crearea de modele financiare,
terminale pentru plăți electronice, terminale
securizate pentru tranzacţii electronice,
terminale pentru carduri de credit, terminale
pentru puncte de vânzare, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu
card de credit, terminale pentru puncte de
desfacere.
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35. Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o
rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, lucrări de birou,
afaceri comerciale, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie.
36. Servicii financiare, monetare și
bancare, servicii bancare cu numerar, cec
și ordine de plată, planificare financiară,
schimb valutar, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară,
tranzacții și transferuri financiare, servicii
de plată, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking
de investiții), furnizare de opțiuni multiple
de plăți prin intermediul terminalelor
electronice operate de clienți disponibile
la punctele de vânzare cu amănuntul,
procesare de plăți electronice, procesarea
de tranzacții cu card de debit pentru terți,
realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar,
servicii de plată a facturilor, servicii
de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer
de bani cu ajutorul cardurilor electronice,
tranzacții electronice cu carduri de credit,
asigurări, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05404
(151) 22/08/2017
(732) ASOCIATIA JUNIOR

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

(540)
JA BizTown

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

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.
38. Telecomunicaţii, 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.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum 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 05405
(151) 22/08/2017
(732) ASOCIATIA JUNIOR

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

(540)
JuniorCity
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării NISA.
38. Telecomunicaţii, solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării NISA.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
NISA.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum 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
NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05406
(151) 22/08/2017
(732) SC PROCER COMPANY SA,

STR. LÂNĂRIEI NR.93-95,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040323,
ROMANIA

(540)
KA'OR PASTORAL

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

24. Etichete pentru țesături.
33. Vin, vin roșu, vinuri îmbogățite, vinuri
dulci.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05407
(151) 22/08/2017
(732) Aida-Lorena Stanciu, STR. VLAD

ȚEPEȘ NR. 10, BL. N1C, ETAJ 6,
AP. 26, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, ROMANIA

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

(540)

AL Aida Lorena
(531) Clasificare Viena: 02.03.07;

02.03.16; 02.03.23; 27.03.02;
27.05.01; 27.05.22

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05408
(151) 22/08/2017
(732) DOMENIILE MENNINI SRL, STR.

ZORELELOR NR. 1, BIROUL NR.
1, SAT COLIBAŞI, JUDEŢ OLT,
COMUNA STREJEŞTI, 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, RO.BU, ROMANIA

(540)

Aliante
(591) Culori revendicate:auriu,negru

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.09; 29.01.12

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

33. Vinuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05409
(151) 22/08/2017
(732) SC KILLER SRL, STR. D.N.

NR. 2B, JUDEȚUL SUCEAVA,
HORODNIC DE JOS, 727301,
ROMANIA

(540)
BUCOVEL

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, lapte şi produse lactate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05410
(151) 22/08/2017
(732) ASCOMICETA, TARLA 32,

PARCELA 136, NR. 17,
CONSTRUCȚIA C17, JUDEȚUL
ILFOV, AFUMAȚI , ROMANIA

(540)

velluto
(591) Culori revendicate:roz, mov,

portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena: 08.01.18;
10.03.04; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.14

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

30. Înghețată, cafea, ceai, pâine, produse
de patiserie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05411
(151) 22/08/2017
(732) NOVARTIS AG , CH, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) Ratza & ratza SRL, B-DUL A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
ETRIBAVIR
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


