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Cereri Mărci publicate în 05/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08369 29/12/2017 S.C. MADE IN ROŞIA

MONTANĂ S.R.L.-D
MADE IN ROSIA MONTANA
Merino Wool Knitwear

2 M 2017 08370 29/12/2017 SC MUNTRISIMA SRL MII DE PIESE

3 M 2017 08371 29/12/2017 MIHAELA SIMIONCA ANLU

4 M 2017 08372 29/12/2017 STANCIU CRISTIAN TELE'M

5 M 2017 08373 29/12/2017 SC TERAPIA SA ARTROCALCIUM COMPLEX

6 M 2017 08374 29/12/2017 SC TERAPIA SA DUTASIN

7 M 2017 08375 29/12/2017 SC TERAPIA SA ARTROCALCIUM FORTE

8 M 2017 08376 29/12/2017 BADEA OCTAVIAN-
ALEXANDRU

DA-TE CU NOI!

9 M 2017 08377 29/12/2017 AMAZON TECHNOLOGIES INC AMAZON SUMERIAN

10 M 2017 08378 29/12/2017 TACHE IULIAN MIHAI BEST KENDAMA

11 M 2017 08379 29/12/2017 SC CONPHYS SRL SIROM-CONPHYS

12 M 2017 08380 29/12/2017 MĂDĂLIN-GABRIEL SIMION Long Dog

13 M 2017 08381 29/12/2017 LEVEL 7 EVENTS SRL-D Zenial

14 M 2017 08382 30/12/2017 ANDREI SILVIU LĂLUCIU P PROPERTYLAB agenţie
imobiliară

15 M 2017 08383 30/12/2017 ALIN HARABAGIU esensis

16 M 2017 08384 31/12/2017 CORNEL ADRIAN EFTIMIE Selfieccino

17 M 2017 08385 31/12/2017 CORNEL BERTEA HANGANU şcoalafărăşomeri
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(210) M 2017 08369
(151) 29/12/2017
(732) S.C. MADE IN ROŞIA MONTANĂ

S.R.L.-D, STR. PRINCIPALA NR.
354, SAT ROŞIA MONTANĂ,
COMUNA ROŞIA MONTANĂ,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

MADE IN ROSIA MONTANA
Merino Wool Knitwear

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 08370
(151) 29/12/2017
(732) SC MUNTRISIMA SRL, BD-UL

VASILE PARVAN NR. 7, JUDEŢ
BACAU, BACAU, ROMANIA

(740) CABINET PI ALECU BOGDAN,
STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2;
PARTER, AP.2, BACĂU, BACĂU

(540)

MII DE PIESE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 15.07.01; 26.05.22; 27.07.03;
27.07.04

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului), pentru a permite
clienţilor să vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de import, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale.

───────
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(210) M 2017 08371
(151) 29/12/2017
(732) MIHAELA SIMIONCA, STR.

GHEORGHE ŞINCAI NR. 30, JUD.
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420041, ROMANIA

(540)

ANLU

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 10.05.11

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2017 08372
(151) 29/12/2017
(732) STANCIU CRISTIAN, STR. SF.

ANDREI NR. 55A, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700028, ROMANIA

(540)
TELE'M

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2017 08373
(151) 29/12/2017
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400632, ROMANIA

(540)
ARTROCALCIUM COMPLEX

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 08374
(151) 29/12/2017
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400632, ROMANIA

(540)
DUTASIN

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 08375
(151) 29/12/2017
(732) SC TERAPIA SA , STR.FABRICII,

NR.124, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARTROCALCIUM FORTE

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acțiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 08376
(151) 29/12/2017
(732) BADEA OCTAVIAN-ALEXANDRU,

STR. RADU CALOMFIRESCU
NR. 3, ET. 1, AP. 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030215, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

DA-TE CU NOI!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb,
portocaliu

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

35. Publicitate, marketing de produse,
marketing comercial, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
vehiculelor, aparatelor de locomoție terestră

(motociclete, autovehicule de agrement,
scutere, etc), pieselor și accesoriilor acestora,
(cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, închirieri
de aparate de locomoție terestră (autoturisme,
utilitare de capacitate mică, motociclete, vehicule
de agrement, scutere).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, instruire în întreținerea
vehiculelor, instruire privind conducerea
vehiculelor, organizarea de evenimente de
curse de vehicule, organizarea de competiții și
evenimente sportive, organizarea de competiții
referitoare la vehicule cu motor, închirierea
de echipament pentru sport (cu excepția
vehiculelor).

───────

(210) M 2017 08377
(151) 29/12/2017
(732) AMAZON TECHNOLOGIES INC,

TERRY AVE N 410, SEATTLE
WASHINGTON WA, 98109,
STATUL NEVADA, SEATTLE
WASHINGTON, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
AMAZON SUMERIAN

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

9. Software de calculator de prelucrare a
datelor, hardware de calculator, software
de calculator, şi anume, software pentru
crearea, dezvoltarea, modificarea, producerea,
asamblarea, şi implementarea aplicaţiilor
de realitate augmentată (AR), software
de calculator, şi anume, software pentru
crearea, dezvoltarea, modificarea, producerea,
asamblarea, şi implementarea aplicaţiilor de
realitate virtuală (VR), software de calculator
pentru importarea, etichetarea, analizarea,
organizarea, indexarea, redarea, prelucrarea,
optimizarea, conversia şi codificarea fişierelor
3D pentru stocare şi căutare, software de
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calculator pentru crearea unei baze de date
consultabile care cuprinde conţinut 3D, software
de calculator pentru crearea unui index şi
a unei biblioteci de conţinut 3D, software
de calculator pentru crearea şi dezvoltarea
de şabloane de conţinut 3D, software de
calculator pentru crearea scenelor în aplicaţii
AR si VR, software de calculator pentru
editare de conţinut 3D, software de calculator
pentru conversia conţinutului 2D în conţinut
3D, software de calculator pentru crearea
şi dezvoltarea ghidurilor narative în aplicaţiile
AR şi VR, software de calculator, şi anume,
instrumente automate de implementare a
software-ului pentru utilizarea în aplicaţii AR şi
VR, software de calculator pentru implementarea
şi publicarea aplicaţiilor AR şi VR pe platforme
multiple, software de calculator pentru crearea,
dezvoltarea, modificarea, editarea şi gestionarea
elementelor vizuale în aplicaţiile AR şi VR,
software de calculator pentru gestionarea,
crearea, redactarea, dezvoltarea, editarea şi
furnizarea de conţinut 3D, instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator, şi anume, instrumente de
dezvoltare software pentru introducere vocală,
naraţiuni şi schimburi de conversaţii, software
de calculator pentru crearea, modificarea,
implementarea şi editarea avatarurilor în
aplicaţiile AR şi VR, software de calculator pentru
configurarea unui set de animaţii, expresii sau
mişcari a avatarurilor, software de calculator
pentru dezvoltarea, modificarea şi crearea prin
comandă vocala de aplicaţii AR şi VR.
38. Furnizarea accesului la sisteme de operare
găzduite şi aplicaţii pe calculator prin Internet,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
accesului multiplu la date pe Internet în
câmpurile aplicaţiilor AR, aplicaţiilor VR şi
conţinutului 3D.
42. Consultanţă în domeniul aplicaţiilor de
realitate augmentată (AR), consultanţă în
domeniul aplicaţiilor de realitate virtuală
(VR), consultanţă în domeniul conţinutului
3D, cercetare şi dezvoltare în domeniul
aplicaţiilor AR şi VR, cercetare şi dezvoltare în
domeniul software-ului, cercetare şi dezvoltare
în domeniul conţinutului 3D, consultanţă în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
consultanţă în domeniul IT, consultanţă în
domeniul aplicaţiilor AR şi VR, software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru aplicaţii
AR şi VR, prestare de servicii de furnizor
de servicii de aplicaţii informatice (ASP) cu
software pentru aplicaţii AR şi VR, prestare
de servicii de furnizor de servicii de aplicaţii
informatice care oferă software pentru interfaţa

de programare a aplicaţiilor (API) pentru
gestionarea şi procesarea conţinutului 3D,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicaţii informatice care oferă software pentru
interfaţa de programare a aplicaţiilor (API) pentru
asamblarea şi implementarea aplicaţiilor AR şi
VR pe platforme multiple, prestare de servicii de
furnizor de servicii de aplicaţii informatice care
oferă software pentru interfaţa de programare
a aplicaţiilor (API) pentru crearea, modificarea
şi implementarea utilizării avatarurilor, software
ca serviciu (SaaS) cu software pentru conţinut
3D, servicii de platformă ca serviciu (PaaS) cu
software pentru aplicaţii AR şi VR, asigurarea
utilizării temporare de software nedescărcabil cu
software pentru aplicaţii AR şi VR, servicii de
platformă ca serviciu (PaaS) cu software pentru
conţinut 3D, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil cu software pentru
conţinut 3D, închirierea de software, software
ca serviciu (SaaS) cu software pentru
crearea, dezvoltarea, modificarea, producerea,
asamblarea şi implementarea aplicaţiilor AR,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
crearea, dezvoltarea, modificarea, producerea,
asamblarea şi implementarea aplicaţiilor VR,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
importarea, etichetarea, analiza, organizarea,
indexarea, redarea, procesarea, optimizarea,
conversia şi codificarea fişierelor 3D pentru
stocare şi căutare, software ca serviciu (SaaS)
cu software pentru crearea unei baze de date
consultabile care cuprinde conţinut 3D, software
ca serviciu (SaaS) cu software pentru crearea
unui index şi a unei biblioteci de conţinut 3D,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
crearea şi dezvoltarea de şabloane de conţinut
3D, software ca serviciu (SaaS) cu software de
calculator pentru crearea scenelor în aplicaţii AR
şi VR, software ca serviciu (SaaS) cu software
pentru crearea scenelor în aplicaţii AR şi VR,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
editare de conţinut 3D, software de calculator
pentru conversia conţinutului 2D în conţinut
3D, software de calculator pentru conversia
conţinutului 2D în conţinut 3D, software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru crearea şi
dezvoltarea ghidurilor narative în aplicaţiile AR şi
VR, software ca serviciu (SaaS) cu instrumente
automate de implementare a software-ului
pentru utilizarea în aplicaţii AR şi VR,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
implementarea şi publicarea aplicaţiilor AR şi
VR pe platforme multiple, software ca serviciu
(SaaS) cu software pentru crearea, dezvoltarea,
modificarea, editarea şi gestionarea elementelor
vizuale în aplicaţiile AR şi VR, software
ca serviciu (SaaS) cu software, software
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(210) M 2017 08379
(151) 29/12/2017
(732) SC CONPHYS SRL, STR.

ŞTRANDULUI NR. 52, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240015, ROMANIA

(540)

SIROM-CONPHYS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.15

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

9. Programe de calculator.
───────

(210) M 2017 08380
(151) 29/12/2017
(732) MĂDĂLIN-GABRIEL SIMION,

BLD. BUCUREŞTII-NOI NR.
50A, TRONSON B, ET. 8, AP.
44, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
Long Dog

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

29. Carne, salate preparate (pe bază de
legume sau fructe), produse din carne, cârnaţi,
crenvurşti.
30. Hotdog (preparaţi), hotdog (sandvici),
hotdog (crenvurști gătiți, serviți în chifle),
sandviciuri cu crenvurști, sandviciuri cu cârnaţi,
rulouri cu cârnaţi proaspeţi, sandviciuri,
sandviciuri cu carne, plăcinte cu carne, sosuri.

───────

(210) M 2017 08381
(151) 29/12/2017
(732) LEVEL 7 EVENTS SRL-D, STR.

AMURGULUI NR. 39E, AP.
8, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ROMANIA

(540)
Zenial

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, 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,

───────

41. Educaţie, instruire, divertisment, 
activităţisportive şi culturale.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor 
comerciale,administraţie comercială, lucrări de 
birou.

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole 
careservesc la acoperirea capului.

(511) Produse  și/sau  servicii  grupate 
peclase:

BEST KENDAMA
(540)

(210) M 2017 08378
(151) 29/12/2017
(732) TACHE IULIAN MIHAI, STR. 

BL. 7L, SC. 1, ET. 1, AP. 6, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

      
AV. AL. ŞERBĂNESCU NR. 19, 

──────

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică 
şisport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
deCrăciun.

de calculator pentru gestionarea, crearea,
redactarea, dezvoltarea, editarea şi furnizarea
de conţinut 3D, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru introducere vocală, naraţiuni şi
schimburi de conversaţii, software de calculator
pentru crearea, modificarea, implementarea şi
editarea avatarurilor în aplicaţiile AR şi VR,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
configurarea unui set de animaţii, expresii sau
mişcări a avatarurilor, software de calculator
pentru dezvoltarea, modificarea şi crearea prin
comandă vocală de aplicaţii AR şi VR.

Se invocă: prioritatea nr. 87697431 din data: 
27/11/2017 şi ţara Statele Unite ale Americii 
(US), având starea acceptată.
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muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă.

───────

(210) M 2017 08382
(151) 30/12/2017
(732) ANDREI SILVIU LĂLUCIU, STR.

NICOLAE BOBOC NR. 18, AP. 10,
JUD. ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

P PROPERTYLAB
agenţie imobiliară

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Agenţii imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestionarea investiţiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
managementul proprietăţilor imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investiţiilor
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
brokeraj cu proprietăţi imobiliare, brokeraj de
proprietăţi imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, consultanţă privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziţii imobiliare, formare de
consorţii imobiliare, planificare de investiţii
imobiliare, evaluări de proprietăţi imobiliare,
servicii ale agenţiilor imobiliare, administrare
de bunuri imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, administrare de proprietăţi imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, asistenţă
în domeniul achiziţiilor imobiliare, consultanţă
financiară privind investiţiile imobiliare, închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare),

furnizare de informaţii privind bunurile imobiliare,
servicii de investiţii în proprietăţi imobiliare,
evaluare şi gestionare de bunuri imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, consiliere privind investiţiile în
proprietăţi imobiliare, consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare, investiţii
de capital în proprietăţi imobiliare, achiziţie
de proprietăţi imobiliare (pentru terţi), evaluări
imobiliare, închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare), servicii de agenţie pentru vânzarea
de proprietăţi imobiliare pe bază de comision,
servicii de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăţi imobiliare,
evaluarea financiară a proprietăţii personale
şi imobiliare, achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor), servicii ale agenţiilor
imobiliare de spaţii comerciale, servicii de
informaţii computerizate privind proprietăţile
imobiliare, agenţii de închiriere de proprietăţi
imobiliare (apartamente), evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietăţile imobiliare,
servicii de consiliere privind investiţiile în
proprietăţi imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunuri imobiliare
şi terenuri, servicii de agenţii imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenţii imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informaţii pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de consiliere privind deţinerea de
proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziţia de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidenţiale,
furnizare de informaţii în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii
ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea spaţiilor
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locaţii pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spaţii
de clădiri, servicii de agenţii imobiliare pentru
achiziţia şi vânzarea de clădiri, servicii de
agenţii imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea
de terenuri, servicii de prelungire a contractelor
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de închiriere pentru proprietăţi imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2017 08383
(151) 30/12/2017
(732) ALIN HARABAGIU, STR.

MĂRUREI NR. 1, JUD. MUREŞ,
LUDUŞ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

esensis

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12;
01.15.15

(591) Culori revendicate:gri închis (HEX
4E565A), verde (HEX #73B805)

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de aparate
electrocasnice, de aparate pentru fitness,
preparate pentru albit şi substanţe pentru
spălat (detergenţi), cu excepţia transportului,
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze comod, organizarea, operarea
şi supervizarea programelor de vânzare şi
de stimulente în scop promoţional, furnizarea
de informaţii şi recomandări cu privire la
furnizarea şi promovarea de mărfuri şi
selecţia şi expunerea bunurilor, servicii de
promovare comercială, cercetare (studii de
piaţă), management, administrare, asistenţă şi
informaţii comerciale, servicii de informare şi
recomandări cu privire la serviciile menţionate
mai sus, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui website
specializat, prin internet, prin aplicaţii software
sau printr-o reţea computerizată, servicii de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata,

prin toate mijloacele, inclusiv prin comenzi
poştale, pe internet, magazine şi lanţuri de
magazine, de aplicaţii sofware în legatură
cu nutriţia, regruparea în avantajul terţilor a
acestor produse (cu excepţia transportului) în
magazine specializate, online pe website-uri
proprii sau terţe, aplicaţii ori prin reviste de
specialitate, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, prezentarea
online a produselor prin intermediul unui
site web specializat, administrarea afacerilor,
servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenţă cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
pentru produse naturiste de orice natură
cum ar fi: suplimenţi nutritivi, suplimente
pentru sport, ceaiuri, siropuri, tincturi, uleiuri
volatile, alte produse din plante medicinale şi
aromate, produse dietetice şi hrană naturală,
băuturi pe bază de fructe şi plante, produse
apicole, produse cosmetice de orice fel şi alte
produse de îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng shui, decoraţiuni interioare, alte produse
de life style, afaceri comerciale, lucrări de
birou, servicii de import-export, administrarea
afacerilor în sistem de franciză şi serviicii de
consiliere în afaceri privind francizarea, asistenţă
în domeniul administrării afacerilor în regim
de franciză, asistenţă privind comercializarea
produselor în cadrul unui contract de franciză.
41. Aranjare şi conducere de work-shop-
uri (cursuri), colocvii, conferinţe, congrese şi
seminarii în domeniul sănătăţii şi nutriţiei,
instruire în domeniul sănătăţii şi nutriţiei,
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educative în domeniul sănătăţii şi nutriţiei,
publicare electronică, publicare multimedia,
publicare de broşuri, publicare de texte,
publicare de afişe, publicare de cataloage,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de scriere pentru bloguri,
publicare de publicaţii electronice, pregătirea
de texte pentru publicare, servicii de publicare
online, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare, cu excepţia tipăririi,
publicare de cărţi şi texte, altele decât cele
publicitare, în domeniul sănătăţii şi nutriţiei.

───────
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(210) M 2017 08384
(151) 31/12/2017
(732) CORNEL ADRIAN EFTIMIE, STR.

ZEMES NR. 3, BL. M29A, SC. A,
AP. 45, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Selfieccino

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2017 08385
(151) 31/12/2017
(732) CORNEL BERTEA HANGANU,

BULEVARDUL SOCOLA NR. 4,
BL. C4, SC. A, ET. 2, AP. 9, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

şcoalafărăşomeri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.01.02

(591) Culori revendicate:vişiniu, albastru
(511) Produse și/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.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────



Erată

                       Referitor la depozitul M2017/08216, publicat în data de 27.12.2017, se scoate de
la publicare deoarece acesta a fost dublat cu depozitul M2017/08222 publicat în data de
27.12.2017.


