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Cereri Mărci publicate în 31/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06838 24/10/2017 SC EPIC FARMA SRL Sinufast akut

2 M 2017 06839 24/10/2017 GUN GUARD SRL GUN GUARD

3 M 2017 06841 24/10/2017 Iuliana Toader Julia Toaders

4 M 2017 06842 24/10/2017 Florin Barbu Artha Park events

5 M 2017 06843 24/10/2017 Sabin-Robert Clim LIKE PUB

6 M 2017 06844 24/10/2017 TOP TEXTIL SRL evernisaj

7 M 2017 06845 24/10/2017 Pasca Ramona Claudia PFA IMPERIA

8 M 2017 06846 24/10/2017 NEUMA ART SRL NEUMA

9 M 2017 06847 24/10/2017 SC EEE SA EEE

10 M 2017 06848 24/10/2017 SC AFACERI MRCD SRL MRCD Noi oferim soluţii!
AFACERI TRANSPORT &
LOGISTICĂ

11 M 2017 06849 24/10/2017 SC COMPANIA DE
ADMINISTRARE A
DOMENIULUI BRAN SRL

DRACULA'S CASTLE

12 M 2017 06850 24/10/2017 SC COMPANIA DE
ADMINISTRARE A
DOMENIULUI BRAN SRL

CASTELUL LUI DRACULA

13 M 2017 06851 24/10/2017 CASA PAINII SRL Honey Ica

14 M 2017 06852 24/10/2017 S.C. INFOTOUCH SYSTEMS
S.R.L.

bdshop

15 M 2017 06853 24/10/2017 LAVINIA MĂINESCU
ANDREI MĂINESCU

CÂRNĂŢĂRIE

16 M 2017 06854 24/10/2017 LAVINIA MĂINESCU
ANDREI MĂINESCU

Crêperie by CHY

17 M 2017 06855 24/10/2017 CAZACU IULIANA PULCINELLA

18 M 2017 06856 24/10/2017 IVANOV SILYAN
PETRICHEV SVETLOZAR

Enjoy life every day Sebeş
PREMIUM by ZiLux

19 M 2017 06857 24/10/2017 ALDESTAR TOP TRANSPORT
SRL

ALDESTAR TOP TRANSPORT

20 M 2017 06858 24/10/2017 IVANOV SILYAN
PETRICHEV SVETLOZAR

ACTIVE MAXX

21 M 2017 06859 24/10/2017 VINICOLA AVERESTI 2000 SA DOMENIILE AVERESTI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 06860 24/10/2017 SC PREFERA FOODS SA SALCONSERV MEDIAŞ

1895 MEDWESCH FABRICĂ
PATRIMONIU
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(210) M 2017 06838
(151) 24/10/2017
(732) SC EPIC FARMA SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 800, AP. E,
JUDEŢUL MUREŞ, CRISTESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
Sinufast akut

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

5. Supliment alimentar de uz medical
recomandat în inflamaţii/infecţii de căi
respiratorii superioare şi inferioare.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii oferite de lanţuri de
magazine., regruparea în avantajul terţilor
a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice
şi de uz veterinar, produselor sanitare
de uz medical, substanţelor dietetice de
uz medical, alimentelor pentru sugari,
suplimentelor alimentare, suplimentelor
alimentare recomandate în inflamaţii/infecţii
de căi respiratorii superioare şi inferioare,
pentru creşterea imunităţii şi rezistenţei
organismului la infecţii, suplimentelor
dietetice, plasturilor, materialelor de pansat,
materialelor pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţilor,
produselor pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicidelor, erbicidelor, a aparatelor
şi instrumentelor chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articolelor ortopedice,
materialor de sutură, prin diferite forme de
comerţ, inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, regruparea

în avantajul terților a produselor de
cosmetică facială, corporală şi pentru păr,
în principal, ulei masaj, creme masaj,
gel masaj, măşti corporale, creme corp,
gel faţă, măşti faciale, săpun, şampon,
duş gel, balsam dupa ras, balsam corp,
balsam păr, produse machiaj, fond de
ten, rimel, ruj buze, gloss buze, farduri,
corector, sare de baie, produse de
demachiere, produse după epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice şi
de uz veterinar, suplimentelor alimentare,
articolelor ortopedice, materialelor de
sutură (exceptând transportul), prin diferite
forme de comerţ, inclusiv prin pagina
web,permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, publicitate inclusiv
prin pagina web pentru
produsele comercializate, servicii de
import-export în legătură cu produsele
comercializate.

_________

(210) M 2017 06839
(151) 24/10/2017
(732) GUN GUARD SRL, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 10,
BL. M82, SC. 2, ET. 6, AP.
92, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GUN GUARD
(591) Culori revendicate:maro deschis,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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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 06841
(151) 24/10/2017
(732) Iuliana Toader, BLD.

INDEPENDENȚEI NR. 33, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Julia Toaders

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

23. Fire de uz textil. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la
NISA)
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA)
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA)
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

_________

(210) M 2017 06842
(151) 24/10/2017
(732) Florin Barbu, STR. PAVLICHIENI

NR. 88, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ROMANIA

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

(540)

Artha Park events
(591) Culori revendicate:auriu, gri, negru

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
25.01.10; 25.01.13; 27.05.01;
29.01.13

(511) Produse si/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)

_________
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(210) M 2017 06843
(151) 24/10/2017
(732) Sabin-Robert Clim , STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 6,
BL.C1, SC. 3, ET. 4, AP. 58,
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)
LIKE PUB

(511) Produse si/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)
43. Restaurante şi cazare temporară.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

_________

(210) M 2017 06844
(151) 24/10/2017
(732) TOP TEXTIL SRL, BD. MATEI

BASARAB NR. 8-10, PARTER
+ETAJ 1, JUD. IALOMIŢA,
SLOBOZIA, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

evernisaj
(591) Culori revendicate:verde, albastru,

galben, violet

(531) Clasificare Viena: 24.15.03;
24.15.13; 27.03.15; 27.05.01;
29.01.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de comenzi online.

_________
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(210) M 2017 06845
(151) 24/10/2017
(732) Pasca Ramona Claudia

PFA, STR. TARPIULUI NR. 9,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, ROMANIA

(540)

IMPERIA
(591) Culori revendicate:galben, verde

(531) Clasificare Viena: 03.13.04;
03.13.24; 24.09.02; 27.03.03;
27.05.01; 29.01.12

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

30. Miere.
_________

(210) M 2017 06846
(151) 24/10/2017
(732) NEUMA ART SRL, STR. MIRCEA

CEL BATRAN NR. 2, SC. A, AP.
2, JUDEȚUL CLUJ, MUNICIPIUL
DEJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NEUMA
(531) Clasificare Viena: 05.05.01;

26.01.15; 27.05.01

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

16. Tipărituri, hărtie și carton, produse
de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie și articole
de birou, cu excepția mobilei, material
didactic și de instruire, caractere și clișee
tipografice.
35. Consultanță în afaceri,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de editare de publicitate.
41. Publicare și editare de cărți, servicii
de editare, editare de publicații, editare
de texte scrise, publicare și editare de
materiale tipărite.

_________



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2017

(210) M 2017 06847
(151) 24/10/2017
(732) SC EEE SA, B-DUL

INDUSTRIILOR NR. 4, JUD
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300714,
ROMANIA

(540)

EEE
(591) Culori revendicate:albastru -

Pantone Blue 0821C respectiv
Pantone 2187C

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01

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

6. Preparate pentru sudură (lipire),
respectiv cositor, inclusiv metale şi fluxuri
de sudură.
7. Aparate electrice de lipire.
9. Aparate de măsură, aparate electronice
de control, aparate şi instrumente pentru
comanda curentului electric.

_________

(210) M 2017 06848
(151) 24/10/2017
(732) SC AFACERI MRCD SRL, STR.

SFANTU APOSTOL PETRU SI
PAVEL NR. 11, BL. D42, ET. 2,
AP. 5, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MRCD Noi oferim
soluţii! AFACERI

TRANSPORT & LOGISTICĂ
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.05;
27.05.12

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

_________
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(210) M 2017 06849
(151) 24/10/2017
(732) SC COMPANIA DE

ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN SRL, COMUNA BRAN,
STR. G-RAL. TRAIAN MOŞOIU,
NR. 24, CASA "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
JUDEŢUL BRAŞOV, SAT BRAN,
ROMANIA

(740) SIMONA RODICA VREMESCU,
ŞOS. IANCULUI NR. 9, BL. 109
A, SC. B, AP. 129, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DRACULA'S CASTLE

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

6. Produse metalice şi anume: cutii din
metal obişnuit, statuete şi busturi din
metal obişnuit, opere de artă din metal
obişnuit, pahare, ceşti, cupe şi farfurii din
metal obişnuit (obiecte decorative din metal
obişnuit ).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
14. Metale preţioase şi aliajele lor,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi ( materiale colante )
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou ( cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ ( cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole
de şelarie.

20. Mobile, oglinzi, rame, plută, trestie,
stuf, rachită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestor materiale sau din
materiale plastice.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj
sau bucătărie, piepteni şi bureţi, perii ( cu
excepţia pensulelor), material pentru perii,
material pentru curăţare, bureţi metalici,
sticlă brută sau semiprelucrată ( cu excepţia
sticlei de construcţie ), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
24. Ţesături şi înlocuitori din textile,
cuverturi de pat, feţe de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică
şi de sport, deocraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.
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, 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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2017

39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare publică.

_________

(210) M 2017 06850
(151) 24/10/2017
(732) SC COMPANIA DE

ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN SRL, COMUNA BRAN,
STR. G-RAL. TRAIAN MOŞOIU,
NR. 24, CASA "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
JUDEŢUL BRAŞOV, SAT BRAN,
ROMANIA

(740) SIMONA RODICA VREMESCU,
ŞOS. IANCULUI NR. 9, BL. 109
A, SC. B, AP. 129, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CASTELUL LUI DRACULA

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

6. Produse metalice şi anume: cutii din
metal obişnuit, statuete şi busturi din
metal obişnuit, opere de artă din metal
obişnuit, pahare, ceşti, cupe şi farfurii din
metal obişnuit (obiecte decorative din metal
obişnuit ).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
14. Metale preţioase şi aliajele lor,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi ( materiale colante )
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi

articole de birou ( cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ ( cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20. Mobile, oglinzi, rame, plută, trestie,
stuf, rachită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestor materiale sau din
materiale plastice.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj
sau bucătărie, piepteni şi bureţi, perii ( cu
excepţia pensulelor), material pentru perii,
material pentru curăţare, bureţi metalici,
sticlă brută sau semiprelucrată ( cu excepţia
sticlei de construcţie ), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
24. Ţesături şi înlocuitori din textile,
cuverturi de pat, feţe de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică
şi de sport, deocraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.
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, 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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2017

sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare publică.

_________

(210) M 2017 06851
(151) 24/10/2017
(732) CASA PAINII SRL, STR. CALEA

NATIONALA, NR. 121A, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Honey Ica
(591) Culori revendicate:alb, roşu-

Pantone 1788C, verde-Pantone
362C, 376C, portocaliu-Pantone
144C, 1225C, galben 3935C

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
26.05.15; 26.05.18; 27.05.01;
03.13.04; 05.03.15

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutarie, produse de patiserie şi
cofetărie, pizza, sandviciuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare şi comerciale,
publicitate.
43. Servicii de alimentaţie publică,
cofetării, restaurante, catering.

_________

(210) M 2017 06852
(151) 24/10/2017
(732) S.C. INFOTOUCH SYSTEMS

S.R.L., STR. ALEEA STANILA,
NR. 4, BL. H11, SC. 3, ET. 3, AP.
14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

bdshop
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 04.05.21; 02.09.04;
02.09.08; 27.03.02
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, magazin online
produse diverse.

_________

(210) M 2017 06853
(151) 24/10/2017
(732) LAVINIA MĂINESCU, STR.

TULNICI NR. 6, BL. 45, SC.
1, ET. 5, AP. 34, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI MĂINESCU, BD. IULIU
MANIU NR. 52-72, BL. 4, SC.
A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

CÂRNĂŢĂRIE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 18.01.01; 18.01.18;
18.01.23; 01.15.05; 01.11.08;
08.05.03

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

43. Servicii de alimentaţie publică,
restaurant, fast food, servicii oferite de
baruri, cafenele, snack-bar-uri, servicii de
catering.

_________

(210) M 2017 06854
(151) 24/10/2017
(732) LAVINIA MĂINESCU, STR.

TULNICI NR. 6, BL. 45, SC.
1, ET. 5, AP. 34, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI MĂINESCU, BD. IULIU
MANIU NR. 52-72, BL. 4, SC.
A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Crêperie by CHY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 01.07.01; 18.01.07;
18.01.08; 18.01.09

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

43. Servicii de alimentaţie publică,
restaurant, fast food, servicii oferite de
baruri, cafenele, snack-bar-uri, servicii de
catering.

_________
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(210) M 2017 06855
(151) 24/10/2017
(732) CAZACU IULIANA, OSTRATU,

STR. TOAMNEI NR. 21, BL. T,
SC. 1, AP. 134, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ROMANIA

(540)

PULCINELLA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.04.18; 02.01.01; 02.01.11;
02.01.23

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

43. Servicii de alimentaţie publică,
restaurant, fast food, pizzerie, catering,
servicii de mâncare la pachet.

_________

(210) M 2017 06856
(151) 24/10/2017
(732) IVANOV SILYAN, STR.

EKATERINA KARAVELOVA NR.
22, BL. 108, ET. 8, AP. 23, RUSE,
BULGARIA
PETRICHEV SVETLOZAR, STR.
EKATERINA KARAVELOVA NR.
22, RUSE, BULGARIA

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

(540)

Enjoy life every day
Sebeş PREMIUM by ZiLux

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 01.15.23;
01.01.05

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

25. Îmbrăcăminte, lenjerie de corp,
lenjerie intima, chiloti, chiloti de dama,
combinezoane (lenjerie de corp), halate
de casa, ciorapi, ciorapi antiperspiranti,
sosete, jambiere, supieuri (barete pentru
fixarea sub talpa a pantalonilor), egări
(pantaloni), colanţi, camizole, pijamale,
corsete (lenjerie), corsete, tricotaje,
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confecţii, tricouri, cămăşi, cămăşi cu
mânecă scurta, costume bărbăteşti şi
taioare, pantaloni, veste, pulovere, ghete,
cizme, sandale, branturi, şosete cu talpa,
şosete de lâna, şosete pentru sport, şosete
şi ciorapi., egări, egări (pantaloni), haine
de stradă, paltoane, mantale, mantale
de ploaie, boxeri pentru baieţi (lenjerie
intima), chiloţi de damă, chiloţi pentru
femei, slipuri (chiloţi de baie), ciorapi de
atletism, talonete pentru ciorapi, ciorapi,
bretele de susţinere pentru ciorapi, cureluşe
pentru fixarea ciorapilor bărbăteşti, ciorapi
până la genunchi cu bandă elastică,
jartiere pentru şosete, bărbăteşti, şosete
pentru tenis, şosete peşte genunchi, şosete
pentru bărbaţi, şosete fără talpă, şosete
cu călcâi întărit, rochii pentru femei,
încălţăminte impermeabila, încălţăminte
pentru bărbaţi, încălţăminte pentru sport,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte
de strada, încălţăminte pentru copii, articole
de încălţăminte, încălţăminte pentru femei,
ghete sport, pantofi de sport, pantofi de
strada, pantofi din piele, pantofi cu toc
înalt, pantofi cu talpă joasă, branturi pentru
pantofi, altele decât cele de uz ortopedic,
articole pentru acoperirea capului., chiloţi,
şosete joase pentru încălţăminte.

_________

(210) M 2017 06857
(151) 24/10/2017
(732) ALDESTAR TOP TRANSPORT

SRL, STR. SERELOR NR. 58B,
JUDEŢUL ARGEŞ, BASCOV,
ROMANIA

(540)

ALDESTAR TOP TRANSPORT

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 26.11.21;
01.01.02

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

12. Vehicule.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

_________

(210) M 2017 06858
(151) 24/10/2017
(732) IVANOV SILYAN, STR.

EKATERINA KARAVELOVA NR.
22, BL. 108, ET. 8, AP. 23, RUSE,
BULGARIA
PETRICHEV SVETLOZAR, STR.
EKATERINA KARAVELOVA NR.
22, RUSE, BULGARIA

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

(540)

ACTIVE MAXX
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 26.02.05; 26.03.23
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, lenjerie de corp,
lenjerie intima, chiloti, chiloti de dama,
combinezoane (lenjerie de corp), halate
de casa, ciorapi, ciorapi antiperspiranti,
sosete, jambiere, supieuri (barete pentru
fixarea sub talpa a pantalonilor), egări
(pantaloni), colanţi, camizole, pijamale,
corsete (lenjerie), corsete, tricotaje,
confecţii, tricouri, cămăşi, cămăşi cu
mânecă scurta, costume bărbăteşti şi
taioare, pantaloni, veste, pulovere, ghete,
cizme, sandale, branturi, şosete cu talpa,
şosete de lâna, şosete pentru sport, şosete
şi ciorapi., egări, egări (pantaloni), haine
de stradă, paltoane, mantale, mantale
de ploaie, boxeri pentru baieţi (lenjerie
intima), chiloţi de damă, chiloţi pentru
femei, slipuri (chiloţi de baie), ciorapi de
atletism, talonete pentru ciorapi, ciorapi,
bretele de susţinere pentru ciorapi, cureluşe
pentru fixarea ciorapilor bărbăteşti, ciorapi
până la genunchi cu bandă elastică,
jartiere pentru şosete, bărbăteşti, şosete
pentru tenis, şosete peşte genunchi, şosete
pentru bărbaţi, şosete fără talpă, şosete
cu călcâi întărit, rochii pentru femei,
încălţăminte impermeabila, încălţăminte
pentru bărbaţi, încălţăminte pentru sport,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte
de strada, încălţăminte pentru copii, articole
de încălţăminte, încălţăminte pentru femei,
ghete sport, pantofi de sport, pantofi de
strada, pantofi din piele, pantofi cu toc
înalt, pantofi cu talpă joasă, branturi pentru
pantofi, altele decât cele de uz ortopedic,
articole pentru acoperirea capului., chiloţi,
şosete joase pentru încălţăminte.

_________

(210) M 2017 06859
(151) 24/10/2017
(732) VINICOLA AVERESTI 2000

SA, SAT AVERESTI, JUDEŢUL
VASLUI, BUNESTI-AVERESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)
DOMENIILE AVERESTI

(511) Produse si/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 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.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.
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_________

(210) M 2017 06860
(151) 24/10/2017
(732) SC PREFERA FOODS SA, STR.

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ROMANIA

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

(540)

SALCONSERV MEDIAŞ
1895 MEDWESCH

FABRICĂ PATRIMONIU
(591) Culori revendicate:albastru; roşu,

alb, auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 26.01.16; 27.05.02;
27.07.02; 22.03.05; 27.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

_________



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/06793, publicat în 

data de 30.10.2017, dintr-o eroare conținutul 

clasei 45 a fost trecut la clasa 42, corect fiind:  

Clasa 45: Servicii juridice; servicii de securitate 

pentru protecția bunurilor și persoanelor; servicii 

personale și sociale oferite de terți pentru 

satisfacerea unor nevoi individuale. 


