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Cereri Mărci publicate în 06/04/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01588 30/03/2017 S.C. PHOENIX IND S.A. Phoenix

2 M 2017 01784 30/03/2017 EDITURA ATMAN EDITURA ATMAN priveşte
înăuntru

3 M 2017 02155 30/03/2017 SOLID HOUSE S.R.L. SOLID HOUSE

4 M 2017 02157 30/03/2017 SANDU DĂNUŢ ROD ROMÂNESC

5 M 2017 02158 30/03/2017 RADIO CONSULT S.R.L. Frame4SDR

6 M 2017 02159 30/03/2017 S.C. 16 BLACKHUNTERS
SECURITY S.R.L.

16 BLACK HUNTERS
SECURITY

7 M 2017 02160 30/03/2017 S.C. DESTEPTAREA SA BACAU DESTEPTAREA PUBLICITATE

8 M 2017 02161 30/03/2017 S.C. DESTEPTAREA SA BACAU DESTEPTAREA CEL MAI BUN
Cotidianul Deşteptarea Fondat 22
Decembrie 1989

9 M 2017 02162 30/03/2017 S.C. MINOS SUPPLIES S.R.L. DAFNI SUPPLIES

10 M 2017 02163 30/03/2017 DIMITRIU IOAN-DRAGOŞ Transylvanian International Piano
Competition

11 M 2017 02164 30/03/2017 S.C. ROSERV PHARMA S.R.L. CONTRACÂRCEL

12 M 2017 02165 30/03/2017 CUCIULA IOAN SARA GOOD FOOD

13 M 2017 02166 30/03/2017 S.C. BRICOSTORE ROMANIA
S.A.

#lncepeCevaNou

14 M 2017 02167 30/03/2017 AGRICOLA BUDAI S.R.L. Din hambarul bunicii! FURAJ
COMBINAT

15 M 2017 02168 30/03/2017 S.C. LABRADOR S.R.L. LABRADOR MATERIALE DE
CONSTRUCŢII Facem totul
CASĂ fie bine!

16 M 2017 02169 30/03/2017 S.C. ROWEB DEVELOPMENT
S.R.L.

roweb
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17 M 2017 02170 30/03/2017 S.C. IARO TRADING S.R.L. AURA beauty

18 M 2017 02171 30/03/2017 S.C. PRO SIMBA S.R.L. BULL

19 M 2017 02172 30/03/2017 FLASH ACTIV PRESST S.R.L. PICO

20 M 2017 02173 30/03/2017 CUCIULA IOAN PERFORMANŢA ÎNCEPE LA
MASĂ

21 M 2017 02174 30/03/2017 S.C. Neurocity S.R.L. NEUROAXIS Clinică de
neurologie

22 M 2017 02175 30/03/2017 BANCA DE EXPORT-IMPORT A
ROMANIEI EXIMBANK S.A.

POIANA LUI IOCAN

23 M 2017 02176 30/03/2017 ROSEANU ALEXANDRU - VLAD Alt Om

24 M 2017 02177 30/03/2017 COLIBASANU ŞERBAN
CRISTIAN

Dental Point

25 M 2017 02178 30/03/2017 S.C. FIVE CONTINENTS
TRADING COMPANY 1993 S.R.L.

BRANZA FERMENTATA
HOREZU

26 M 2017 02179 30/03/2017 S.C. FREI ANDY S.R.L. sapient

27 M 2017 02180 30/03/2017 S.C. POIANA SCHIORILOR S.R.L. KABAN HOTEL RESTAURANT
SOCIAL BAR

28 M 2017 02181 30/03/2017 S.C. ORPRO S.R.L. OrprO

29 M 2017 02182 30/03/2017 S.C. ECSOLUTIONS S.R.L. OSHO HOME

30 M 2017 02183 30/03/2017 S.C. PARETO SOFT S.R.L. MAGNETO

31 M 2017 02184 30/03/2017 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. SOPHIA

32 M 2017 02185 30/03/2017 ELENOR WEDDING S.R.L. ELENOR

33 M 2017 02186 30/03/2017 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. GAMBRINUS

34 M 2017 02187 30/03/2017 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. Înapoi in viitor
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35 M 2017 02188 30/03/2017 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. Gambrinus BERE VINTAGE

36 M 2017 02189 30/03/2017 LA CÂMPIE COOPERATIVA
AGRICOLĂ

La Câmpie Natura Izvorul
Tradiţiei

37 M 2017 02190 30/03/2017 S.C. AGILE CONSULTING &
SERVICES S.R.L.

LEMON BOX; MADE FOR YOU
BY PEOPLE WITH DISABILITIES

38 M 2017 02191 30/03/2017 S.C. NUTRIVITA S.R.L. Bio Junior

39 M 2017 02192 30/03/2017 TRANSPOL S.R.L. POWERBAKE

40 M 2017 02193 30/03/2017 COCOŞ CARMEN MAGICCO
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(210) M 2017 01588
(151) 30/03/2017
(732) S.C. PHOENIX IND S.A., Str.

Mercur nr. 56, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Phoenix

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, înghetata; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la 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 import-export.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01784
(151) 30/03/2017
(732) EDITURA ATMAN, Sos.Sălaj nr.2,

bl.126 A, sc.2, ap.32, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDITURA ATMAN priveşte înăuntru

  
(531) Clasificare Viena:260304; 260725;

261325; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02155
(151) 30/03/2017
(732) SOLID HOUSE S.R.L., Str.

Interioara nr. 3, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

SOLID HOUSE

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

(531) Clasificare Viena:020125; 070112;
200507; 241501; 260416; 260418;  

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

36 Afaceri financiare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02163
(151) 30/03/2017
(732) DIMITRIU IOAN-DRAGOŞ, Str.

Trotuş nr. 14, Judeţul Braşov, 500123,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Transylvanian International Piano
Competition

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

41 Activitate culturală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02164
(151) 30/03/2017
(732) S.C. ROSERV PHARMA S.R.L.,

Bd. Marea Unire nr. 21, cam. 2, bl.
U6, sc. 1, et. 6, ap. 21, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

CONTRACÂRCEL

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

5 Supliment alimentar utilizat împotriva
contracturilor musculare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; conducerea şi administrarea
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afacerilor; 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, a suplimentului alimentar utilizat
împotriva contracturilor musculare,
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
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comercializarea 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 după
ras, balsam corp, balsam păr, produse machiaj,
fond de ten, rimel, ruj buze, gloss buze,
farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar, a suplimentului alimentar utilizat
împotriva contracturilor musculare, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură, inclusiv
prin pagină web; publicitate inclusiv prin
pagină web pentru produsele comercializate;
servicii de import-export în legatură cu
produsele comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02165
(151) 30/03/2017
(732) CUCIULA IOAN, Str. Iancu

Brezeanu nr. 5, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

SARA GOOD FOOD

(591) Culori revendicate:alb, gri, verde
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02166
(151) 30/03/2017
(732) S.C. BRICOSTORE ROMANIA

S.A., Calea Giuleşti nr.1-3, et.2, sector
6, , BUCURESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

#lncepeCevaNou

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentn călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazivi; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,

pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (înclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
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magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare,chihlimbar galben (solicităm

protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
hârtiei, cartonului,cauciucului şi a materialelor
plastice); materiale textile fibroase brute
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil; (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm 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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticuitură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02177
(151) 30/03/2017
(732) C O L I B A S A N U  ŞE R B A N

CRISTIAN, Str. Acad. Corneliu
Miclosi nr. 1, ap. 7, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

Dental Point

(591) Culori revendicate:bleu, gri, alb
(531) Clasificare Viena:020910; 260101;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02178
(151) 30/03/2017
(732) S.C. FIVE CONTINENTS

TRADING COMPANY 1993 S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 7, parter, ap.
1, sector 1, 011651, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRANZA FERMENTATA HOREZU

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

29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02179
(151) 30/03/2017
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02180
(151) 30/03/2017
(732) S.C. POIANA SCHIORILOR

S.R.L., Str. Telefericului, judeţul
Suceava, 725700, VATRA DORNEI
ROMANIA 

(540)

KABAN HOTEL RESTAURANT
SOCIAL BAR

 
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02182
(151) 30/03/2017
(732) S.C. ECSOLUTIONS S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 11, bl. 7, sc. A, ap. 19,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

OSHO HOME

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă. 
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02183
(151) 30/03/2017
(732) S.C. PARETO SOFT S.R.L., Str.

Carei nr. 7, bl. B31, sc. 1, parter, ap. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGNETO
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(591) Culori revendicate:negru (Pantone
419C), roşu (Pantone 2347C), gri
(Pantone 2333U)

(531) Clasificare Viena:140105; 270315;
270501; 290113;  

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

6 Produse metalice.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02167
(151) 30/03/2017
(732) AGRICOLA BUDAI S.R.L.,

Localitatea Budai, Construcţie C12,
Judeţul Iaşi, , PODUL ILOAIEI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Din hambarul bunicii! FURAJ
COMBINAT

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis, gri, alb, negru

(531) Clasificare Viena:030411; 030418;
030501; 030703; 030704; 260115;
270501; 290114;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02168
(151) 30/03/2017
(732) S.C. LABRADOR S.R.L., Str. Livada

nr. 378, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LABRADOR MATERIALE DE
CONSTRUCŢII Facem totul CASĂ fie
bine!
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(591) Culori revendicate:alb, verde
(531) Clasificare Viena:260418; 260518;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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).
39 Transport; ambalare şi depozitare, a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02169
(151) 30/03/2017
(732) S.C. ROWEB DEVELOPMENT

S.R.L., Bulevardul Fraţii Goleşti,
Nr.132, Camera 1, JudeţulArgeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

roweb

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:241501; 241521;

260419; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator (programe); software
de calculator pentru ingineria de software
asistată de calculator; software de grafică pe
calculator; programe pentru jocuri de
calculator; jocuri video pe discuri; software
pentru jocuri de calculator utilizat pentru
jocuri interactive online; software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizarii pe
telefoane mobile şi celulare; software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o reţea
globală de calculatoare; software de calculator
pentru administrarea reţelelor; software de
calculator pentru căutare de date; instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator;
software de calculator pentru acţionarea de
vehicule; software de calculator interactiv care
furnizeaza informaţii de navigaţie şi călătorie;
software de proiectare asistată de calculator;
software de calculator pentru controlul
accesului la calculatoare; software de
calculator pentru prelucrarea datelor de
comunicare; software de calculator pentru
prelucrarea de imagini digitale; software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor; software de calculator pentru
comunicarea între calculatoare printr-o reţea
locală; software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date; softwar de
calculator pentru monitorizarea utilizării
calculatoarelor şi internetului de către copii;
software de calculator menit să faciliteze
servicii de teleconferinţă, video conferinţă şi
videotelefon; software de calculator pentru
publicitate; software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile şi alte
aparate electronice de larg consum;
instructiuni de operare şi utilizare stocate în
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format digital pentru calculatoare şi software
de calculator, îndeosebi pe dischete sau
CD-ROM-uri; suporturi de date magnetice
care conţin programe informatice înregistrate;
programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic sau
descarcate dintr-o reţea informatică externă.
35 Servicii de comerţ cu privire la software de
calculator; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; conducerea şi
administrarea afacerilor; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); compilarea
informatiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; servicii de publicitate şi
promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare; publicitate online; consultanţă
privind publicitatea şi conducerea afacerilor;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare;
publicitate pentru site-urile web ale firmelor;
consultanţă pentru cercetări şi studii de piaţă.
42 Dezvoltarea de programe şi de software de
calculator; furnizarea de informaţii despre
proiectarea şi dezvoltarea de software, de
sisteme şi reţele de calculatoare; dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator;
proiectare de site-uri web; crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
inteligente şi tablete; control de calitate şi
testare; testare de programe, software şi
hardware de calculator; testare de semnale de
telecomunicaţii; servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web; servicii pentru
dezvoltarea de metode de testare; consultanţă
în materie de testare a sistemelor de aplicaţii
informatice; dezvoltare şi testare de metode de
calcul, de algoritmi şi de software; cercetare
privind programarea pe calculator; cercetare
privind prelucrarea de date; cercetarea,

dezvoltarea, proiectarea şi actualizarea
software-ului informatic; servici de securitate,
protecţie, consultanţă IT, servicii de consiliere
şi asigurare de informaţii; servicii de
consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT); servicii IT în legatură cu
stocarea electronică de date; servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor; dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor; administrare de servere; servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi; design grafic; proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet;
programe de software de calculator pentru
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri; proiectare şi dezvoltare de
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri; servicii de instalare, implementare,
întreţinere şi reparare în domeniul
software-ului de calculator; furnizare de baze
de date în domeniul tehnologiei informaţiei;
calculatoarelor şi sistemelor informatice;
consultanţă în ceea ce priveşte calculatoarele,
sistemele de calculator si proiectarea de
sisteme informatice; servicii informatice,
inclusiv proiectare şi dezvoltare de sisteme
informatice pentru terţi; consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei; elaborare de
software de calculator pentru terţi; planificare
de proiecte tehnice; dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul
dezvoltării şi utiljizării aplicaţiilor software de
calculator şi în domeniul utilizării afacerilor şi
activităţilor comerciale privind aplicaţiile
software de calculator; servicii de consultanţă
în domeniul aplicaţiilor cloud computing;
programare de software de operare pentru
accesarea şi folosirea serviciilor de cloud
computir; servicii de asistenţă tehnică, inclusiv
servicii de gestionare de infrastructură de la
distanţă şi la faţa locului pentru monitorizarea,
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administrarea şi gestionarea sistemelor
publice şi private de IT şi aplicaţii cloud
computing; servicii de software pentru
mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare de
software pentru aplicaţii mobile, inclusiv
soluţii client, client/server şi de tip cloud, la
comandă, la pachet sau găzduite, cu asistenţă
pentru toate; coordonareasistemelor de
operare la nivel înalt şi a platformelor cloud
(programe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02181
(151) 30/03/2017
(732) S.C. ORPRO S.R.L., Str. Eugenia

Carada nr. 14, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

OrprO

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02157
(151) 30/03/2017
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et. 9, ap.
240, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROD ROMÂNESC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02158
(151) 30/03/2017
(732) RADIO CONSULT S.R.L., Str. Emil

Racoviţă nr. 31-33, Azur, vila J15, jud.
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Frame4SDR

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

9 Software de calculator (programe).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02159
(151) 30/03/2017
(732) S.C. 16 BLACKHUNTERS

SECURITY S.R.L., Str. 8 Martie nr.
17, jud. Mureş, , LUDUŞ ROMANIA

(540)

16 BLACK HUNTERS SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240115;

260418; 270702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi
a persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02160
(151) 30/03/2017
(732) S.C. DESTEPTAREA SA BACAU,

Str. Vasile Alecsandri nr.41, Judeţul
Bacău, 600011, BACĂU ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

DESTEPTAREA PUBLICITATE

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:010317; 270511;

290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02161
(151) 30/03/2017
(732) S.C. DESTEPTAREA SA BACAU,

Str. Vasile Alecsandri nr.41, Judeţul
Bacău, 600011, BACĂU ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

DESTEPTAREA CEL MAI BUN
Cotidianul Deşteptarea Fondat 22
Decembrie 1989

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:010317; 260304;

260305; 260418; 270511; 290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02162
(151) 30/03/2017
(732) S.C. MINOS SUPPLIES S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 188, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAFNI SUPPLIES

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete;plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02170
(151) 30/03/2017
(732) S.C. IARO TRADING S.R.L., Str.

Ion Creangă nr. 38, judeţul Iaşi,
707410,  COMUNA VALEA
LUPULUI ROMANIA 

(540)

AURA beauty

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roz
(531) Clasificare Viena:261301; 261325;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, discuri demachiante de
uz cosmetic, beţişoare igienice de uz cosmetic,
serveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02171
(151) 30/03/2017
(732) S.C. PRO SIMBA S.R.L., Str. Bistriţa

nr. 7, bl. B13, et. 4, ap. 19, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

BULL

  
(531) Clasificare Viena:030404; 030413;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării din lemn.
35 Regruparea în avantajul terţilor a jocurilor
şi jucăriilor din lemn (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate şi franciză în
legătură cu jocuri şi jucării din lemn.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02172
(151) 30/03/2017
(732) FLASH ACTIV PRESST S.R.L.,

Sos. Fundeni nr. 44, Lot 18, Tronson
C, Camera nr. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PICO

(591) Culori revendicate:galben, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 260512;

260518; 270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau mesaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de

la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02173
(151) 30/03/2017
(732) CUCIULA IOAN, Str. Iancu

Brezeanu nr. 5, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

PERFORMANŢA ÎNCEPE LA MASĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02174
(151) 30/03/2017
(732) S.C. Neurocity S.R.L., Str. Cicoarei

nr. 8A, cam. 13, et. 1, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

NEUROAXIS Clinică de neurologie
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(591) Culori revendicate:mov - Pantone
5205, negru

(531) Clasificare Viena:210117; 261325;
270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02175
(151) 30/03/2017
(732) BANCA DE EXPORT-IMPORT A

ROMANIEI EXIMBANK S.A., Str.
Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1,
011355, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

POIANA LUI IOCAN

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

36 Activităţi monetare şi financiare, în special
contractarea de credite în lei şi valuta şi
scontarea efectelor de comerţ, inclusiv
forfetare şi factoring; servicii de finanţare;
servicii bancare de refinanţare a băncilor;
servicii de creditare; servicii de asigurări şi
reasigurări de credite; servicii de investiţii;

servicii privind garanţiile de bunuri şi servicii;
servicii de evaluare financiară şi bancară,
servicii de expertiză privind efectuarea
operaţiunilor bancare; servicii de Internet
banking; servicii de consultanţă referitoare la
credit; servicii de consiliere privind investiţiile
financiare; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; servicii computerizate
de consultanţă financiară; acordare de
finanţare pentru firme în curs de înfiinţare şi
nou înfiinţate.
41 Divertisment; instruire; educaţie; producţie
de casete video; producţie de casete audio.
42 Proiectare de site-uri web; proiectare de
pagini web; proiectare de portaluri web; creare
şi întreţinere de pagini web; programare de
software pentru portaluri de Internet, spaţii de
chat, linii de chat şi forumuri pe internet;
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie
propriile sale conţinuturi şi imagini online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02176
(151) 30/03/2017
(732) ROSEANU ALEXANDRU - VLAD,

Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 79,
sector 1, 012055, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alt Om
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(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270501;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02190
(151) 30/03/2017
(732) S.C. AGILE CONSULTING &

SERVICES S.R.L., Str. Drumul La
Roşu, nr. 1, corp C5, camera 2, sector
6, 060604, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LEMON BOX; MADE FOR YOU BY
PEOPLE WITH DISABILITIES

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru,
violet, mov

(531) Clasificare Viena:260409; 260725;
270501; 290115;  

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

3 Detergenţi; detergenţi pentru spălarea
vaselor; detergenţi de uz casnic; produse
cosmetice.
16 Tipărituri; publicaţii promoţionale;
materiale imprimate.
24 Lenjerii de pat şi feţe de mese; lenjerie de
pat şi pături; aşternuturi de pat (lenjerie).
25 Haine pentru copii; tricouri imprimate.
31 Aranjamente din flori naturale; buchete din
flori naturale.
35 Servicii de intermediere în achiziţii;
servicii de intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzării de produse şi
prestării de servicii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02191
(151) 30/03/2017
(732) S.C. NUTRIVITA S.R.L., Str. Tuzla

nr. 9-27, bl. I, et. 3, ap. I33 sector 2,
023831, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bio Junior
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(591) Culori revendicate:pantone 375C,
pantone 347C, pantone 100C

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270502; 270507; 290103;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate.
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.
32 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 02192
(151) 30/03/2017
(732) TRANSPOL S.R.L., Str. DN6 KM,

nr. 548, Jud. Timiş, 307200,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

POWERBAKE

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Discuri de frână pentru vehicule terestre.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02193
(151) 30/03/2017
(732) COCOŞ CARMEN, Str. Ion Berindei

nr. 12, bl. 60, sc. 3, et. 2, ap. 100,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

MAGICCO

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

35 Regruparea în avantajul terţilor pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod a următoarelor
produse: îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru cap, haine impermeabile pentru ploaie,
haine pentru animale, costume pentru
carnaval, accesorii pentru carnaval şi anume:
măşti, peruci, pălării şi alte accesorii pentru
cap, accesorii Halloween, accesorii serbări şi
petreceri, lenjerie pentru pat, perne, pilote,
lenjerie de masă, prosoape, şerveţele, articole
pentru servit masa, produse pentru îngrijirea
corpului, ochelari de soare, articole de plajă,
bijuterii, ceasuri, jocuri, jucării, umbrele,
genţi, poşete, serviete, ghiozdane, rechizite
scolare, cărţi de povesti, cărţi de colorat,
penare, coşuri de gunoi pentru birou (cu
excepţia transportului); servicii de
comercializare cu amănuntul şi servicii de
comerţ electronic a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
cap, haine impermeabile pentru ploaie, haine
pentru animale, costume pentru carnaval,
accesorii pentru carnaval şi anume: măşti,
peruci, pălării şi alte accesorii pentru cap,
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accesorii Halloween, accesorii serbări,
petreceri, lenjerie pentru pat, perne, pilote,
lenjerie de masă, prosoape, şerveţele, articole
pentru servit masa, produse pentru îngrijirea
corpului, ochelari de soare, articole de plajă,
bijuterii, ceasuri, jocuri, jucării, umbrele,
genţi, poşete, serviete, ghiozdane, rechizite
scolare, cărţi de poveşti, cărţi de colorat,
penare, coşuri de gunoi pentru birou; servicii
de informare a consumatorilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02184
(151) 30/03/2017
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 14, bloc S6, scara 4,
etaj 1, ap. 68, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

SOPHIA

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

30 Napolitane (dulciuri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02185
(151) 30/03/2017
(732) ELENOR WEDDING S.R.L., Str.

Salajului nr.13, Sat Sarmasag,, ,
SARMASAG ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ELENOR

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:020702; 250113;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Rochii; rochii de mireasă; rochii de bal;
rochii pentru femei; rochii de seară; rochii
pentru domnişoare de onoare; rochii de gală
pentru femei.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
import-export şi regruparea în avantajul
terţilor a diverselor produse, în mod special
rochii şi huse pentru rochii, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
comod; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori [consiliere consumatori];
publicitate online pe o reţea de computere;
organizarea de expoziţii şi târguri în scop
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comercial, publicitar şi de promovare;
publicitate în aer liber; prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; organizare de parade de moda în
scopuri comerciale; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; funcţii administrative
(lucrări de birou).
37 Întreţinere şi reparaţii de rochii, rochii de
mireasă şi rochii de gală; recondiţionări de
rochii; servicii de croitorie (reparaţii).
39 Închiriere maşini clasice; închirieri de
automobile; servicii de rezervare pentru
închiriere de automobile; servicii de transport
cu microbuzul.
41 Organizare de evenimente (divertisment);
servicii de fotografiere şi înregistrări video;
editare de fotografii; producţie audio, video şi
multimedia şi fotografie; servicii de decorare
(divertisment); închiriere de decoruri pentru
nunţi.
43 Organizarea nunţilor (spaţii); organizarea
banchetelor (spaţii); organizarea meselor
festive.
45 Închiriere de rochii; planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02186
(151) 30/03/2017
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

GAMBRINUS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02187
(151) 30/03/2017
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

Înapoi in viitor

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02188
(151) 30/03/2017
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

Gambrinus BERE VINTAGE

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

(531) Clasificare Viena:020101; 020105;
020118; 110302; 250119; 260114;
260118; 270501; 270511; 290105;  

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

32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02189
(151) 30/03/2017
(732) LA CÂMPIE COOPERATIVA

AGRICOLĂ, Str. Florilor nr.1, Sediu
S C  C O M A L A T  S R L ,  j u d
TELEORMAN, , Comuna Nanov
ROMANIA 

(540)

La Câmpie Natura Izvorul Tradiţiei
                            
(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
 
(531) Clasificare Viena:020304; 030402;

030424; 061911; 080301; 190101;
250119; 270501;  

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

29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜


