OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
25/04/2017

PUBLICATE ÎN DATA DE 02/05/2017

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/04/2017
Cereri Mărci publicate în 02/05/2017
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Nr. Nr. Depozit
Crt

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marca

(0)
(210)
1 M 2017 02740

(151)
25/04/2017

(732)
SC NAVROM RIVER SRL

(540)
HOTEL NAVROM RIVER

2 M 2017 02741

25/04/2017

SC TERAPIA SA

TONICO VITA

3 M 2017 02742

25/04/2017

SC TERAPIA SA

Artroflex OsteoPlus

4 M 2017 02743

25/04/2017

CICEO GEORGIANA RALUCA
PFA

5 M 2017 02744

25/04/2017

MINDIRIGIU BOGDAN
LAURENTIU

FESTIVALUL CONCURS DE
TALENTE STARURILE ROMÂNIEI

6 M 2017 02745

25/04/2017

SC MOB CONFORT SRL

MOB CONFORT

7 M 2017 02746

25/04/2017

SC MOIRA DPA SRL

dpa

8 M 2017 02747

25/04/2017

TORNADO INVEST SRL

MEADOWS ALL AROUND YOU

9 M 2017 02748

25/04/2017

TORNADO INVEST SRL

L'espe'rance

10 M 2017 02749

25/04/2017

ASOCIAŢIA CLUB DE DANS
SPORTIV IMPERIAL

IMPERIAL DANCE SCHOOL

11 M 2017 02750

25/04/2017

EVO LOGISTICS SRL

Facem fiecare spatiu sa conteze!

12 M 2017 02751

25/04/2017

BIZ AFACERI MEDIA SRL

BIZBRASOV

13 M 2017 02752

25/04/2017

BIZ AFACERI SRL

FWDBV

14 M 2017 02753

25/04/2017

SC BIZ AFACERI MEDIA SRL

15 M 2017 02754

25/04/2017

FEINMECHANIK RICHTER SRL

R Feinmechanik RICHTER

16 M 2017 02755

25/04/2017

SC DETECTORS ACTIV
SECURITY SRL

DETECTORS ACTIV SECURITY

17 M 2017 02756

25/04/2017

SC EQATORIAL GAMIN SRL

equatorial MARATHON

18 M 2017 02757

25/04/2017

BANCA COMERCIALA ROMANA
SA

BCR IMMediat

19 M 2017 02758

25/04/2017

BANCA COMERCIALA ROMANA
SA

BCR IMMEDIAT

20 M 2017 02759

25/04/2017

BOGDAN GEORGESCU

meşterul bun

21 M 2017 02760

25/04/2017

NOVARTIS AG

GATEMEEN

22 M 2017 02761

25/04/2017

LOREDANA ELENA DOGARIU

LODÉ

23 M 2017 02762

25/04/2017

PRO TV SRL

PRO

24 M 2017 02763

25/04/2017

PRO TV SRL

PRO
2
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25 M 2017 02764

25/04/2017

PRO TV SRL

PRO

26 M 2017 02765

25/04/2017

PRO TV SRL

PRO

27 M 2017 02766

25/04/2017

BERLIN-CHEMIE AG

EspiGo

28 M 2017 02767

25/04/2017

BERLIN-CHEMIE AG

EspiForte

3
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Industrial Property Office
(210)
(151)
(732)
(740)
(540)

M 2017 02740
25/04/2017
SC NAVROM RIVER SRL, Str.
Portului nr.23, et.2, camerele 1-6,
jud. Galaţi, GALAŢI ROMANIA
SC RODALL SRL, Str. Polonă
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,,
010497 BUCUREŞTI null

HOTEL NAVROM RIVER

35 Publicitate ancţiuni de promovare
gestiunea afacerilor comerciale administaţie
comercială lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii
de
alimentaţie
publică,
restaurante, servicii oferite de bar, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(540)
(511)

M 2017 02741
25/04/2017
SC TERAPIA SA , STR FABRICII
NR 124, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

TONICO VITA

Produse si/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, erbicide.

(540)
(511)

M 2017 02742
25/04/2017
SC TERAPIA SA , STR FABRICII
NR 124, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

Artroflex OsteoPlus

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse
farmaceutice
şi
veterinare,suplimente
35 Publicitate,conducerea şi administrarea
afacerilorlucrări de birou

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02743
25/04/2017
CICEO GEORGIANA RALUCA
PFA, Str. Ion Luca Caragiale nr.
10, Comuna Apahida, Jud. Cluj,
SAT SÂNNICOARĂ ROMANIA
OPREA I. PATRICIA DIANA
- CABINET INDIVIDUAL
MĂRCI DE PRODUSE ŞI
SERVICII, DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE, Str. Dimitrie Gusti
nr. 4-6, ap. 3A, judeţul Cluj, CLUJNAPOCA null

(531)

Clasificare Viena: 26.01.01;
26.01.06; 26.02.05; 26.07.25

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

14 Bijuterii confecţionate din orice materiale,
imitaţii de bijuterii confecţionate din orice
materiale, amulete,talismane, broşe, insigne
decorative, ace de rever, ace pentru pălării,
clipsuri pentru urechi, clipsuri pentru şaluri
şi ornamente pentru rochii, camee, brăţări
de identificare, toate acestea sub formă
de bijuterii, confecţionate din orice fel de
materiale, bijuterii pentru cap confecţionate
din orice fel de materiale, pietre preţioase,
perle, metale preţioase şi imitaţii ale
acestora, alte articole din pietre preţioase şi
metale preţioase şi imitaţii ale acestora şi
anume: statuete şi figurine, din sau placate
cu metale preţioase sau semipreţioase sau
pietre sau imitaţii ale acestora, ornamente
din sau placate cu metale preţioase sau
semipreţioase sau pietre sau imitaţii ale
acestora, monede şi jetoane, obiecte de artă
din metale preţioase, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete, cutii, săculeţi şi
genţi pentru bijuterii, casete, cutii, săculeţi şi
genţi pentru ceasuri, inele şi lanţuri de chei
şi brelocuri pentru acestea, părţi şi accesorii
ale tuturor produselor menţionate anterior,
taloane şi caboşoane pentru fabricarea
bijuteriilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 02744
25/04/2017
MINDIRIGIU BOGDAN
LAURENTIU, Str. Libertăţii nr. 2,
bl. 657, sc. A, et. 1, ap. 1, Judeţul
Iaşi, IAŞI ROMANIA

FESTIVALUL CONCURS
DE TALENTE
STARURILE ROMÂNIEI

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/04/2017

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2017 02745
25/04/2017
SC MOB CONFORT SRL , Str.
Bariera Valcii nr.18, jud. DOLJ,
CRAIOVA ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

MOB CONFORT

Produse si/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).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02746
25/04/2017
SC MOIRA DPA SRL, Calea
Burdujeni nr.29, bl.148, parter,
sc.C, judeţul Suceava,, SUCEAVA
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I,
et. 3, ap. 11, jud. Iaşi, 700730 IAŞI
null

dpa

(591)

Culori revendicate:gri, verde

(531)

Clasificare Viena: 05.07.02;
15.07.01; 18.01.08; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ en-gros şi en-detail cu
piese auto pentru utilaje şi maşini agricole,
servicii de publicitate şi franciză în legătură
cu piese auto pentru utilaje şi maşini
agricole.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

M 2017 02747
25/04/2017
TORNADO INVEST SRL, Str.
Virgil Pleşoianu nr.106, sector 1,,
BUCUREŞTI ROMANIA
MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY, STR.HUEDIN
NR.12, BL.D20, SC.4, ET.2, AP.53,
SECTOR 4, * BUCUREŞTI null

MEADOWS ALL AROUND YOU

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, educative, sportive sau
de divertisment, cluburi de noapte, servicii
de disc jockey, discoteci, organizarea
de concerte cu scop cultural, organizare
de spectacole, planificarea petrecerilor
(distracţii), organizarea de petreceri,
organizarea de divertisment pentru nunţi
şi botezuri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naştere şi aniversări,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizarea de baluri, organizarea de
colocvii, seminarii, conferinţe, congrese,
organizarea şi conducerea de workshopuri, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, consultanţă referitoare la
planificarea de petreceri, consultanţă în
materie de planificare de evenimente
speciale, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, fotografie, servicii de filmare,
furnizare de spaţii de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii.

43 Servicii de alimentaţie publică caterig
de alimante şi băuturi pregătire şi furnizare
de alimente şi băuturi pentru evenimente
organizare de recepţii pentru nunţii şi
botezuri (mâncare şi băutură) organizare
de recepţii pentru nunţii şi botezuri (spaţii)
servicii oferite de restaurante snack-baruri
bufere cu autoservire servicii oferite de
baruri servicii de cazare temporară hoteluri
furnizare de spaţii speciale amenajate
pentru banchete şi evenimente sociale
prilejuite de ocazii speciale închiriere de săli
pentru evenimente sociale închiere de săli
pentru petreceri furnizare de spaţii special
amenajate pentru congrese, conferinţe,
seminarii închiriere de corturi închiriere
de săli de conferinţe închiriere de săli
pentru expoziţii închiere de cazări temporare
închiere de scaune, mese, veselă şi feţe de
masă închiere de aparate de iluminat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2017 02748
25/04/2017
TORNADO INVEST SRL, Str.
Virgil Pleşoianu nr.106, sector 1,,
BUCUREŞTI ROMANIA
MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY, STR.HUEDIN
NR.12, BL.D20, SC.4, ET.2, AP.53,
SECTOR 4, * BUCUREŞTI null

L'espe'rance

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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41 Divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, educative, sportive sau
de divertisment, cluburi de noapte, servicii
de disc jockey, discoteci, organizarea
de concerte cu scop cultural, organizare
de spectacole, planificarea petrecerilor
(distracţii), organizarea de petreceri,
organizarea de divertisment pentru nunţi
şi botezuri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naştere şi aniversări,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizarea de baluri, organizarea de
colocvii, seminarii, conferinţe, congrese,
organizarea şi conducerea de workshopuri, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, consultanţă referitoare la
planificarea de petreceri, consultanţă în
materie de planificare de evenimente
speciale, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, fotografie, servicii de filmare,
furnizare de spaţii de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii.

43 Servicii de alimentaţie publică caterig
de alimente şi băuturi pregătire şi furnizare
de alimente şi băuturi pentru evenimente
organizare de recepţii pentru nunţii şi
botezuri (mâncare şi băutură) organizare
de recepţii pentru nunţii şi botezuri (spaţii)
servicii oferite de restaurante snack-baruri
bufete cu autoservire servicii oferite de
baruri servicii de cazare temporară hoteluri
furnizare de spaţii speciale amenajate
pentru banchete şi evenimente sociale
prilejuite de ocazii speciale închiriere de săli
pentru evenimente sociale închiriere de săli
pentru petreceri furnizare de spaţii special
amenajate pentru congrese, conferinţe,
seminarii închiriere de corturi închiriere de
săli de conferinţe închiriere de săli pentru
expoziţii închiriere de cazări temporare
închiriere de scaune, mese, veselă şi feţe de
masă închiriere de aparate de iluminat.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02749
25/04/2017
ASOCIAŢIA CLUB DE
DANS SPORTIV IMPERIAL,
Str. Anastasie Panu nr.28,
bl.AN.PANU, sc.7, et.6, ap.23,
jud.Iaşi,, Iaşi ROMANIA
INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY , Str. Lascăr Catargiu
nr. 46 A, ap. 1, judeţul Iaşi, 700107
IAŞI ROMANIA

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale în special servicii
specifice unei şcoli de dans, cursuri
de dans pentru adulţi şi copii, balet,
yoga, pilates,organizare de concursuri,
evenimente, demonstraţii şi spectacole
de dans, servicii educative în domeniul
dansului,
organizare,
planificare
şi
coordonare de evenimente speciale şi alte
activităţi de divertisment sau recreative,
în scop de divertisment, cultural sau
sportiv organizarea de cursuri şi seminarii,
gale, competiţii, simpozioane, ateliere,
workshop-uri, toate acestea în domeniul
dansului producţie de spectacole de dans
sportiv susţinearea antrenamentelor de
dans sportiv.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

IMPERIAL DANCE SCHOOL

(591)
(531)
(511)

Culori revendicate:galben-auriu,
negru
Clasificare Viena: 24.09.01;
27.05.01; 29.01.12

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate,
publicitate
pentru
promovarea serviciilor protejate de marcă,
publicitate on-line printr-o reţea de
calculatoare, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

(511)

M 2017 02750
25/04/2017
EVO LOGISTICS SRL, Şos.
Chitilei nr. 177A, sector 1,
Bucureşti ROMANIA
SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , Splaiul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1,
et. 3, ap. 7, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA

Facem fiecare
spatiu sa conteze!

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate,
gestiunea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
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42 Servicii de amenajări interioare (design
interior)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)
(511)

M 2017 02751
25/04/2017
BIZ AFACERI MEDIA SRL, Str.
Demijloc nr. 81, Braşov ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL , Str.
Soimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, jud. Sibiu, SIBIU ROMANIA

BIZBRASOV

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Reviste [publicaţii periodice], publicaţii
imprimate (tipărituri), publicaţii promoţionale
(tipărituri), publicaţii de reclame (tipărituri),
produse de imprimerie

35 Consultanţă privind publicitatea în presă,
difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing
şi publicitate, difuzarea de materiale
publicitare pentru terţi printr-o reţea de
comunicaţii online pe internet, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, furnizarea de spaţii
publicitare, furnizarea de spaţii publicitare în
medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
Marketing pentru evenimente, organizarea
de expoziţii şi evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, Organizarea de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, planificarea şi organizarea de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări
în scopuri economice sau publicitare,
organizarea de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale promoţionale
sau publicitare, prezentare de produse
în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, promovare, publicitate în
reviste, publicitate pentru produsele altor
comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate
şi marketing pentru pagini web online,
publicarea textelor publicitare, publicarea
online printr-o reţea de informatizată de
comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţelele
de comunicaţii electronice, publicitate prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate publicitate în reviste,
broşuri şi ziare servicii de consultanţă privind
publicitatea servicii de publicitate în presă
servicii de revista presei
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41 Furnizare de publicaţii online furnizare
de
publicaţii
dintr-o
reţea
globală
de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate publicare de
reviste furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate publicarea de reviste
organizarea de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale publicarea de
calendare de evenimente publicarea de
reviste electronice publicarea multimedia
a revistelor publicarea online de cărţi şi
reviste electronice publicarea de reviste
în format electronic pe internet publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite publicarea
de reviste pentru consumatori servicii de
instruire

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)
(511)

M 2017 02752
25/04/2017
BIZ AFACERI SRL, Str. Demijloc
nr. 81, BRAŞOV ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL , Str.
Soimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, jud. Sibiu, SIBIU ROMANIA

FWDBV

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
imprimate, publicaţii promotionale (tipărituri),
publicaţii de reclame (tipărituri), produse de
imprimerie (tipărituri).

35 Consultanţă privind publicitatea în presă,
difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing
şi publicitate, difuzarea de materiale
publicitare pentru terţi printr-o reţea de
comunicaţii online pe internet, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare si reviste, furnizarea de spaţii
publicitare, furnizarea de spaţii publicitare in
medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente, organizarea
de expoziţii si evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, planificarea şi organizarea de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări
în scopuri economice sau publicitare,
organizarea de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale promoţionale
sau publicitare, prezentare de produse
în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, promovare, publicitate în
reviste, publicitate pentru produsele altor
comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
sa vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate
şi marketing pentru pagini web online,
publicarea textelor publicitare, publicitate
online printr-o reţea informatizată de
comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, publicitate prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate publicitate în reviste,
broşuri şi ziare servicii de consultanţă privind
publicitatea servicii de publicitate în presă
servicii de revista presei.
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41 Furnizarea de publicaţii online furnizarea
de
publicaţii
dintr-o
reţea
globală
de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate publicare de
reviste furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate publicarea de reviste
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale publicare de
calendare de evenimente publicarea de
reviste electronice publicarea multimedia
a revistelor publicarea online de cărţi şi
reviste electronice publicarea de reviste
în format electronic pe internet publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite publicarea
de reviste pentru consumatori servicii de
instruire.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)

M 2017 02753
25/04/2017
SC BIZ AFACERI MEDIA SRL,
Str. Demijloc nr. 81, BRAŞOV
ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL , Str.
Soimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, jud. Sibiu, SIBIU ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

16 Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
imprimate, publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii de reclame (tipărituri), produse de
imprimerie (tipărituri).
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35 Consultanta privind publicitatea in presa,
difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing
şi publicitate, difuzarea de materiale
publicitare pentru terţi printr-o reţea de
comunicaţii online pe internet, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare si reviste, furnizarea de spaţii
publicitare, furnizarea de spaţii publicitare in
medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente, organizarea
de expoziţii si evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, planificarea şi organizarea de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări
în scopuri economice sau publicitare,
organizarea de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale promoţionale
sau publicitare, prezentare de produse
în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, promovare, publicitate în
reviste, publicitate pentru produsele altor
comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
sa vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate
şi marketing pentru pagini web online,
publicarea textelor publicitare, publicitate
online printr-o reţea informatizată de
comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, publicitate prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate publicitate în reviste,
broşuri şi ziare servicii de consultanţă privind
publicitatea servicii de publicitate în presă
servicii de revista presei.

41 Furnizarea de publicaţii online furnizarea
de
publicaţii
dintr-o
reţea
globală
de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate publicare de
reviste furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate publicarea de reviste
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale publicare de
calendare de evenimente publicarea de
reviste electronice publicarea multimedia
a revistelor publicarea online de cărţi şi
reviste electronice publicarea de reviste
în format electronic pe internet publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite publicarea
de reviste pentru consumatori servicii de
instruire.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)
(540)

M 2017 02754
25/04/2017
FEINMECHANIK RICHTER
SRL, Piaţa Textiliştilor nr. 17,
Hala Industrială nr. 2, TALMACIU
ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL, Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, judeţul Sibiu, SIBIU ROMANIA

R Feinmechanik RICHTER

(591)

Culori revendicate:negru, alb,
orange

(531)

Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.21
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(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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.
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.
10 Mobilier medical şi paturi echipamente
medicale pentru deplasarea pacienţilor
instrumente ajutătoare ortopedice şi pentru
mobilitate.
11 Aparate de încălzire, răcire şi tratare
pentru alimente şi băuturi.
12 Vehicule aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
20 Mobilier metalic dulapuri metalice
rafturi metalice mobilier metalic de
birou module metalice demontabile pereţi
despărţitori accesorii metalice pentru
expunere elemente de perete metalice
sertare metalice dulapuri metalice rezistente
la foc.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Servicii de fabricare personalizată
şi montaj tratamentul şi transformarea
materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 02755
25/04/2017
SC DETECTORS ACTIV
SECURITY SRL, Aleea
Albăstrelelor nr. 14, cam. 310,311,
etaj 3, COSTANŢA ROMANIA

DETECTORS
ACTIV SECURITY

(591)

Culori revendicate:gri, negru

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 03.01.01; 03.01.16;
24.01.09

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice,servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210)
(151)
(732)
(540)

M 2017 02756
25/04/2017
SC EQATORIAL GAMIN SRL
, Str. Cezar Boliac nr. 8, parter,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate,
gestiunea
afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(591)
(531)

equatorial MARATHON

Culori revendicate:galben, roşu,
violet
Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 02.07.13; 02.07.23;
29.01.13

(511)

Produse si/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)
(151)
(732)

(540)

M 2017 02757
25/04/2017
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA , B+DUL REGINA ELISABETE
NR 5, sECTOR 3, 30016
BUCURESTI ROMANIA

BCR IMMediat

(540)
(511)

M 2017 02758
25/04/2017
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA , B-dul. Regina Elisabeta nr.
5, sector 3, 030016 BUCUREŞTI
ROMANIA

BCR IMMEDIAT

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate,
gestiunea
afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 02759
25/04/2017
BOGDAN GEORGESCU , Str.
Pecineaga nr. 10, bl. 17C, sc. 2, et.
2, ap. 20, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA

meşterul bun
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(591)

Culori revendicate:albastru, galben
alb

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)
(511)

M 2017 02760
25/04/2017
NOVARTIS AG, **, 4002 BASEL
ELVEȚIA
RATZA & RATZA SRL, Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1, 011056
BUCUREŞTI null

GATEMEEN

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

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

M 2017 02761
25/04/2017
LOREDANA ELENA DOGARIU,
Str. Nuferilor nr.40-48, sc. D, ap. 5,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

LODÉ

(591)

Culori revendicate:negru, alb, roşu

(531)

Clasificare Viena: 29.01.03;
26.11.08; 27.03.15

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi
şnururi,nasturi, capse, copci, ace şi ace cu
gămălie flori artificiale.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

M 2017 02762
25/04/2017
PRO TV SRL, Bd. Pache
Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

PRO

Clasificare Viena: 24.15.11;
26.03.23; 27.05.01

42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02763
25/04/2017
PRO TV SRL, B-dul Pache
Protopopescu, Nr.105, parter,
camera 101, sectorul 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , Bucharest
Business Parc, Şoseaua Bucureşti
- Ploieşti nr. 1A, Intrarea A, et. 4,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.

(531)
(511)

PRO

Clasificare Viena: 24.15.01;
26.03.23; 27.05.01

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
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38 Telecomunicaţii difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2017 02764
25/04/2017
PRO TV SRL, Bd. Pache
Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

PRO

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.

35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02765
25/04/2017
PRO TV SRL, Bd. Pache
Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

PRO

(531)

Clasificare Viena: 26.01.06;
27.05.01

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe
Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)
(511)

M 2017 02766
25/04/2017
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker
Weg 125, D 12489 BERLIN
GERMANIA
SC ROMINVENT SA , Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
26335 BUCUREŞTI ROMANIA

5 Produse şi preparate farmaceutice
pentru tratarea simptomatologiei unor
afecţiuni gastro-intestinale legate de gaze,
de exemplu balonare (meteorism) sau
flatulenţă, senzaţia de prea plin, produse
şi preparate farmaceutice pentru pregătirea
examinărilor de diagnostic,
de exemplu radiologie, ultrasonografie
şi endoscopie, produse şi preparate
farmaceutice pentru ameliorarea efectivă a
flatulenţei
cauzate de acumularea de gaze şi
pentru reducerea senzaţiilor de tensiune în
abdomen, balonare, presiune în abdomenul
superior şi borborisme în stomac şi intestine.
10 Dispozitive şi aparate medicale pentru
tratarea simptomatologiei unor afecţiuni
gastro-intestinale legate de gaze, de
exemplu
balonare
(meteorism)
sau
flatulenţă, senzaţia de prea plin dispozitive
si aparate medicale pentru pregătirea
examinărilor de diagnostic, de exemplu
radiologie, ultrasonografie şi endoscopie
dispozitive si aparate medicale pentru
ameliorarea efectiva a flatulenţei cauzate de
acumularea de gaze şi pentru reducerea
senzaţiilor de tensiune în abdomen,
balonare, presiune în abdomenul superior şi
borborisme în stomac şi intestine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

EspiGo

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)

M 2017 02767
25/04/2017
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker
Weg 125, D 12489 BERLIN
GERMANIA
SC ROMINVENT SA , Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
26335 BUCUREŞTI ROMANIA

EspiForte
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(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse şi preparate farmaceutice
pentru tratarea simptomatologiei unor
afecţiuni gastro-intestinale legate de gaze,
de exemplu balonare (meteorism) sau
flatulenţă, senzaţia de prea plin, produse
si preparate farmaceutice pentru pregătirea
examinărilor de diagnostic,
de exemplu radiologie, ultrasonografie
şi endoscopie, produse si preparate
farmaceutice pentru ameliorarea efectiva a
flatulenţei
cauzate de acumularea de gaze şi
pentru reducerea senzaţiilor de tensiune în
abdomen, balonare, presiune în abdomenul
superior şi borborisme în stomac şi intestine.
10 Dispozitive şi aparate medicale pentru
tratarea simptomatologiei unor afecţiuni
gastro-intestinale legate de gaze, de
exemplu
balonare
(meteorism)
sau
flatulenţă, senzaţia de prea plin dispozitive
şi aparate medicale pentru pregătirea
examinărilor de diagnostic, de exemplu
radiologie, ultrasonografie şi endoscopie
dispozitive şi aparate medicale pentru
ameliorarea efectivă a flatulenţei cauzate de
acumularea de gaze şi pentru reducerea
senzaţiilor de tensiune în abdomen,
balonare, presiune în abdomenul superior şi
borborisme în stomac şi intestine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

