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Cereri m|rci publicate în 07.03.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 01175 28/02/2017 S.C. UCMS GROUP ROMANIA
S.R.L.

dp-Payroll

2 M 2017 01308 28/02/2017 STAFIE ALIN DUMITRU Let's GO Travel

3 M 2017 01309 28/02/2017 PUÔCAÔU GH. CEZAR
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

KALCIREM

4 M 2017 01310 28/02/2017 Popescu Alexandre PAL GRAFIC 96

5 M 2017 01311 28/02/2017 S.C. OSTROVIT S.A. HOTEL DIONIS

6 M 2017 01312 28/02/2017 S.C. PRIMATECH S.R.L. pico

7 M 2017 01313 28/02/2017 The Markers Consult S.R.L. The Markers Remarkable
Advertising & Marketing

8 M 2017 01315 28/02/2017 S.C. RID STANDARD TRADE
S.R.L.

WORLD PARTS

9 M 2017 01316 28/02/2017 S.C. EXHELIOS S.R.L. Heliosana

10 M 2017 01317 28/02/2017 BERCA GEORGE-IULIU
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Berca

11 M 2017 01318 28/02/2017 JARRAH ALI VLLIODOR

12 M 2017 01319 28/02/2017 JARRAH ALI AILIANG

13 M 2017 01320 28/02/2017 TOMESCU GABRIELA - ANELINE RAW GÂTEAU

14 M 2017 01321 28/02/2017 LEO STYLE IMPEX S.R.L. M Mina

15 M 2017 01322 28/02/2017 COMUNA BATOÔ M|rul de BatoÕ

16 M 2017 01323 28/02/2017 S.C. AQUA QUEEN S.R.L. COMORI NAÚIONALE

17 M 2017 01324 28/02/2017 VOINEA ADELA GEANINA CAVA

18 M 2017 01325 28/02/2017 GRAJDEANU MIHAI IONUÚ Comics Didactic
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2017 01326 28/02/2017 ENACHE MIHAELA ACADEMIA MAJORETELOR

20 M 2017 01327 28/02/2017 MANSEL GROUP S.R.L. branzeturi DE LIESTI

21 M 2017 01328 28/02/2017 ASOCIATIA CENTRUL
CULTURAL CLUJEAN

CCC CENTRUL CULTURAL
CLUJEAN

22 M 2017 01329 28/02/2017 S.C. BLASENDORF SPEDITION
S.R.L.

Fine Fashion

23 M 2017 01330 28/02/2017 ALCAMADE INCORPORATED PARTY ZAN

24 M 2017 01331 28/02/2017 BEIJING QIAN DAI FU
INFORMATION & TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED

25 M 2017 01332 28/02/2017 BEIJING QIAN DAI FU
INFORMATION & TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED

Chinese Visa Application Service
Center

26 M 2017 01333 28/02/2017 M. L. S. MAGYARORSZÁG
KERESKEDELMI KFT.

MLS

27 M 2017 01334 28/02/2017 S.C. METIS CREATIONS S.R.L. The Sartorial Sneaker

28 M 2017 01335 28/02/2017 S.C. STEFANESCU & ION S.R.L. Magia Bunicii

29 M 2017 01336 28/02/2017 S.C. INTAX TRADING S.R.L. turbionaire
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(210) M 2017 01175
(151) 28/02/2017
(732) S.C. UCMS GROUP ROMANIA

S.R.L., Bd. Ştirbei Vodă nr. 7A, et. 4,
jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

dp-Payroll
(591) Culori revendicate:alb, negru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

290113;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01315
(151) 28/02/2017
(732) S.C. RID STANDARD TRADE

S.R.L., Calea Griviţei nr. 168, bl. J,
sc. A, ap. 21,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WORLD PARTS

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;

010503; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01316
(151) 28/02/2017
(732) S.C. EXHELIOS S.R.L., Str. Martir

Colonel Uta Ioan nr. 3, 300041,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Heliosana

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01317
(151) 28/02/2017
(732) B E R C A  G E O R G E - I U L I U

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZATA, Bdul. Nicolae
Bălcescu bl. L1, sc. A, et. 6, ap. 27,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(540)

Berca

  
(531) Clasificare Viena:100103; 100111;

270501; 270511;  

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

34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01318
(151) 28/02/2017
(732) JARRAH ALI, Şos. Colentina nr. 40,

bl. 71, sc. 4, ap. 175, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VLLIODOR

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

35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor: speaker boxe
(cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01319
(151) 28/02/2017
(732) JARRAH ALI, Şos. Colentina nr. 40,

bl. 71, sc. 4, ap. 175, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AILIANG

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

35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor: speaker boxe
(cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01329
(151) 28/02/2017
(732) S.C. BLASENDORF SPEDITION

S.R.L., Str. Drumul Sibiului nr. 4, jud.
Alba, , SEBEŞ ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Fine Fashion
  
(531) Clasificare Viena:050320; 050501;

050520; 090111;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; articole de
îmbrăcăminte de ocazie, rochii de bal; rochii
de gală pentru femei; rochii de mireasă; rochii
lungi de seară; rochii pentru domnişoare de
onoare; articole de îmbrăcăminte pentru
domnişoare de onoare; corsete; sacouri de
gală; voalete; trusouri (articole de
îmbrăcăminte); ţinute de seară (îmbrăcăminte
şi încălţăminte); pălării (articole de
îmbrăcăminte); mănuşi (articole de
îmbrăcăminte); manşoane; fuste; accesorii
pentru păr (voaluri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01328
(151) 28/02/2017
(732) A S O C I A T I A  C E N T R U L

CULTURAL CLUJEAN, Str. 21
Decembrie 1989 nr. 58, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CCC CENTRUL CULTURAL
CLUJEAN
  
(531) Clasificare Viena:260205; 270501;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01330
(151) 28/02/2017
(732) ALCAMADE INCORPORATED,

4125 Blackhawk Plaza Circle, Suite
205,, CA 94506, DANVILE S.U.A.
DELAWARE

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PARTY ZAN

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01320
(151) 28/02/2017
(732) TOMESCU GABRIELA -

ANELINE, Şos. Vergului nr. 67, bl.
15D, sc. A, et. 9, ap. 54, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAW GÂTEAU

  
(531) Clasificare Viena:050716; 080107;

080117; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01331
(151) 28/02/2017
(732) BEIJING QIAN DAI FU

I N F O R M A T I O N  &
TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED, East Qianmen St., 5,
Wuzhouting Hua Feng Hotel, Dong
Cheng Dist.,, 100006, BEIJING
CHINA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;

261325; 261501; 290112;  

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

35 Servicii de administrare a afacerilor, şi
anume, furnizare de servicii complete de
administrare a vizelor pentru misiuni
diplomatice, ambasade, consulate, companii
aeriene, agentii de turism, asociatii, comert şi
organizatii de comert; servicii de consiliere şi
consultanţă în afaceri referitoare la
administrarea vizelor; servicii de informaţii de
afaceri referitoare la cereri legate de
administrarea vizelor.
39 Servicii de organizare de călătorii şi
servicii ale agentiilor de turism, inclusiv de
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obtinere a vizelor de calatorie şi a
documentelor de calatorie; servicii de
informaţii cu privire la organizarea de
călătorii, vizele de calatorie şi a documentelor
de calatorie; servicii de consultanţă referitoare
la călătorii.
45 Eliberarea vizelor de calatorie; servicii de
consiliere şi consultanţă cu privire la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01332
(151) 28/02/2017
(732) BEIJING QIAN DAI FU

I N F O R M A T I O N  &
TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED, East Qianmen St., 5,
Wuzhouting Hua Feng Hotel, Dong
Cheng Dist.,, 100006, BEIJING
CHINA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Chinese Visa Application Service Center

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

2803; 290113;  

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

35 Servicii de administrare a afacerilor, şi
anume, furnizare de servicii complete de
administrare a vizelor pentru misiuni
diplomatice, ambasade, consulate, companii

aeriene, agenţii de turism, asociaţii, comerţ şi
organizaţii de comerţ; servicii de consiliere şi
consultanţă în afaceri referitoare la
administrarea vizelor; servicii de informaţii de
afaceri referitoare la cereri legate de
administrarea vizelor.
39 Servicii de organizare de călătorii şi
servicii ale agenţiilor de turism, inclusiv de
obţinere a vizelor de călătorie şi a
documentelor de călătorie; servicii de
informaţii cu privire la organizarea de
călătorii, vizele de călătorie şi a documentelor
de călătorie; servicii de consultanţă referitoare
la călătorii.
45 Eliberarea vizelor de călătorie (servicii
juridice); servicii de consiliere şi consultanţă
cu privire la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01333
(151) 28/02/2017
(732) M. L. S. MAGYARORSZÁG

KERESKEDELMI KFT., Sellö utca
8, 2310, Szigetszentmiklós UNGARIA

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MLS

(591) Culori revendicate:roşu, gri
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(531) Clasificare Viena:270522; 290112;  

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

1 Substanţe cleioase pentru arboricultură;
răşini epoxidice în stare brută; cleiuri pentru
utilizări industriale; siliconi; materiale
ignifuge; aditivi chimici pentru fungicide;
produse chimice pentru prepararea vopselelor.
2 Vopsele pe bază de aluminiu; straturi de
protecţie (vopsele); straturi de acoperire
pentru lemn (vopsele); materii colorante
pentru lemn; uleiuri pentru conservarea
lemnului; preparate pentru prevenirea
deteriorării lemnului; mordanţi pentru lemn;
produse pentru protecţia metalelor; vopsele;
fixatori (lacuri); diluanţi pentru vopsele;
diluanţi pentru lacuri; substanţe anticorozive;
lacuri; decapanţi; coloranţi; uleiuri contra
ruginii; substanţe de conservare contra ruginii;
grăsimi contra ruginii; coloranţi pentru
grunduri; pigmenţi; răşini naturale în stare
brută; vopsele ignifuge; lac de asfalt.
3 Pietre abrazive; şmirghel; hârtie cu
smirghel; articole abrazive; abrazivi; pânză de
şmirghel; pânză abrazivă; ceară pentru
parchet; decapanţi pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curăţare); preparate pentru
lustruit; ceară pentru lustruit; hârtie de
lustruit; produse pentru îndepărtarea ruginii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01334
(151) 28/02/2017
(732) S.C. METIS CREATIONS S.R.L.,

Şoseaua Bucureşti nr. 57, Clădirea CZ,
biroul D2.11, et. 2, Judeţul Ilfov, ,
CIOROGÂRLA ROMANIA 

(540)

The Sartorial Sneaker
  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

25 Pantofi de pânză; pantofi de fotbal; pantofi
pentru hochei; pantofi pentru rugbi; pantofi
fără şireturi; pantofi pentru dans; pantofi de
bowling; pantofi de gimnastică; pantofi de
sport; pantofi de ocazie; pantofi pentru
baschet; ştaifuri pentru pantofi; pantofi pentru
ciclism; pantofi de alergat; pantofi de stradă;
pantofi pentru handbal; pantofi de golf;
pantofi pentru baseball; pantofi pentru
bebeluşi; pantofi de sport; căpute pentru
pantofi; tălpi pentru pantofi; pantofi din piele;
pantofi pentru condus; pantofi pentru yoga;
pantofi pentru step; pantofi cu toc inalt;
pantofi cu talpa joasa; pantofi de volei cu
piciorul; pantofi comozi pentru activităţi în
timpul liber; pantofi de dans pentru sala de
dans.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01335
(151) 28/02/2017
(732) S.C. STEFANESCU & ION S.R.L.,

Bd. Dacia nr. 18, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Magia Bunicii

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
maro, negru, crem, portocaliu, roz,
albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020304;

020311; 020901; 250119; 270302;
270501; 290115;  

(511) Produse şi/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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, de acvacultură, 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, răsaduri 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01336
(151) 28/02/2017
(732) S.C. INTAX TRADING S.R.L., Str.

Rahovei nr. 52, Judeţul Ilfov, 077025,
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

turbionaire
  
(531) Clasificare Viena:011523; 270501;  

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

11 Aparate de încălzire ambientală;
dispozitive pentru răcirea aerului; aparate
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pentru circularea aerului; unităţi de ventilaţie
pentru locuinţe; aparate de încălzire de uz
casnic; ventilatoare; supape pentru aparate de
aer condiţionat; filtre de aer pentru unităţile
aparatelor de aer condiţionat; extractoare
(ventilaţie sau aer condiţionat); aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic); aparate de aer condiţionat electrice;
perdele de aer; aparate de aer condiţionat
pentru încăperi; aparate combinate de
încălzire şi aer condiţionat; panouri de aer
condiţionat, utilizate pentru camere
frigorifice; aparate de climatizare; ventilatoare
axiale de climatizare; aparate de aer
condiţionat pentru ferestre (de uz industrial);
dispozitive de inducţie a aerului (aer
condiţionat); dispozitive de evaporare pentru
aparate de aer condiţionat; ventilatoare pentru
aparate de aer condiţionat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01308
(151) 28/02/2017
(732) STAFIE ALIN DUMITRU, Bd.

Camil Ressu nr. 53, bl. H14, sc. 6, ap.
101, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Let's GO Travel

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;

270501; 290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01309
(151) 28/02/2017
(732) P U ŞC A ŞU  G H .  C E Z A R

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZATA, Calea Călăraşilor nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod, nr. 115-123,
bl.O2, sc. C, ap. 112, sector 2
Bucureşti

(540)

KALCIREM

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

5 Produse farmaceutice; suplimente alimentare
şi dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01321
(151) 28/02/2017
(732) LEO STYLE IMPEX S.R.L., Str.

Cernişoara nr. 1, camera 1, bl. L, sc. 1,
et. 10, ap. 85, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M Mina

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abuzive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01310
(151) 28/02/2017
(732) Popescu Alexandre, cetăţean român

cu domiciliul în: GD. Montfleury nr. 8
1290 Versoix CH, ,  ROMANIA 

(540)

PAL GRAFIC 96

(511) Produse şi/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 artişti; pensule;
maşini scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învatamint (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01322
(151) 28/02/2017
(732) COMUNA BATOŞ, Nr. 302, Jud.

Mureş, 547085, BATOŞ ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,

Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Mărul de Batoş

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi în
special pe bază de mere, din mere sau cu
mere.
30 Produse de panificaţie, patiserie, cofetărie,
îngheţată, sosuri, ceaiuri, oţet în special pe
bază de mere, din mere sau cu mere.
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31 Fructe şi legume proaspete şi în special
mere.
32 Ape minerale şi gazoase, băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor în special pe bază de mere, din
mere sau cu mere.
33 Băuturi alcoolice în special pe bază de
mere, din mere sau cu mere.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi în special
comercializare, promovare, organizare de
târguri, expoziţii cu scop comercial, toate
acestea cu privire la măr şi cultivarea mărului.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale şi în special organizare de
festivaluri, sărbători, târguri cu scop cultural,
toate aceste evenimente fiind în legatură cu
mărul şi cultivarea mărului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01311
(151) 28/02/2017
(732) S.C. OSTROVIT S.A., Str. Regiei nr.

1, Jud. Constanţa, , OSTROV
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)
HOTEL DIONIS

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01323
(151) 28/02/2017
(732) S.C. AQUA QUEEN S.R.L., Calea

Moşilor, Nr.298, Bl.48, Sc.2, Et.6,
Ap.54, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COMORI NAŢIONALE

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:090109; 250113;

260418; 270501; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Vânzare cu amănuntul (prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare); vânzări la licitaţii; promovarea
vânzărilor; agenţii de import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01312
(151) 28/02/2017
(732) S.C. PRIMATECH S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 29, judeţul
Maramureş, 430313, BAIA MARE
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

pico

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290104;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru control,
măsurare, semnalizare şi verificare pentru
gaze, echipamente şi instalaţii pentru
distribuţia gazelor naturale, amortizoare de
zgomot pentru gaze, regulatoare de presiune
pentru gaze, supape de blocare, supape de
descărcare pentru gaze, filtre de gaze,
separatoare, alte componente pentru filtrare şi
separarea gazelor naturale, amortizoare de
zgomot pentru gaze, detectoare de gaze;
aparate de măsură şi control pentru controlul
etanseităţii conductelor de gaz, piese şi
accesorii pentru dispozitele menţionate mai

sus.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu privire la produsele
din clasa 9.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01313
(151) 28/02/2017
(732) The Markers Consult S.R.L., Str.

Verigei nr. 3, bl.1, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

The Markers Remarkable Advertising &
Marketing

(591) Culori revendicate:mov, rosu, alb
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270511; 290113;  

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

35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01324
(151) 28/02/2017
(732) VOINEA ADELA GEANINA, Str.

Ireşti nr. 10, sector 1, 013272,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAVA
  
(531) Clasificare Viena:260323; 270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01325
(151) 28/02/2017
(732) GRAJDEANU MIHAI IONUŢ, Str.

Rozelor nr. 13, bl. E, sc. C, ap. 33, et.
1, judeţul Constanţa, 905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Comics Didactic

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, maro

  (531) Clasificare Viena:011521; 270501;
270502; 290114;  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
28 Jocuri, jucării şi articole pentru joacă;
articole de gimnastică şi sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; aparate
pentru jocuri video.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01326
(151) 28/02/2017
(732) ENACHE MIHAELA ,  Str .

Drumeţului nr. 1 bis, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA MAJORETELOR

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

41 Servicii de formare şi educare, activităţi
sportive şi culturale (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01327
(151) 28/02/2017
(732) MANSEL GROUP S.R.L., Nr. 2755,

Jud. Galaţi, , LIEŞTI ROMANIA 
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache

Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

branzeturi DE LIESTI

(591) Culori revendicate:maro, galben
  
(531) Clasificare Viena:010301; 010316;

270501; 270511; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜


