OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
04.12.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 11.12.2015

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04.12.2015

Cereri Mărci publicate în data de 11.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 07844

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/12/2015 ROTUNA GEORGE-DANIEL

Denumire
Marcă
(540)
PRINT SHOP

2 M 2015 07991

04/12/2015 S.C. ROMFILATELIA S.A.

ROMÂNIA DE ACASA

3 M 2015 07992

04/12/2015 CUBREACOV ION

STRUGUREL MOLDOVENESC

4 M 2015 07993

04/12/2015 CUBREACOV ION

STRUGURAŞ

5 M 2015 07994

04/12/2015 S.C. GTI TAXI LINE S.R.L.

GTI TAXI - SIMPLU, RAPID Şl
DE ÎNCREDERE

6 M 2015 07995

04/12/2015 BMB FOOD & DRINK S.R.L.

BAZ BISTRO & LOUNGE

7 M 2015 07996

04/12/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

CIDRU MÂNDRU

8 M 2015 07997

04/12/2015 S.C. PARVAN & ANTONIE
COMPANY S.R.L.

AP ANA PÂRVAN

9 M 2015 07998

04/12/2015 OMA VISION PROJECT S.R.L.

PURE PREMIUM
PERFORMANCE

10 M 2015 07999

04/12/2015 OMA VISION PROJECT S.R.L.

WE ARE THE FIRST TO
BELIEVE IN THE FIRST

11 M 2015 08000

04/12/2015 MALL RETAIL ROM S.R.L.

DESIGNERS' CORNER

12 M 2015 08001

04/12/2015 BIRTA IMPEX S.R.L.

AMULET

13 M 2015 08002

04/12/2015 TRENDY INTERNATIONAL
INVESTMENT LIMITED

ochirly

14 M 2015 08003

04/12/2015 Intersnack Group GmbH & Co.KG

CHIPSTER
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(210) M 2015 07844
(151) 04/12/2015
(732) ROTUNA GEORGE-DANIEL, Str.
Unirii nr. 3, bl. FA12A, judeţul Olt,
SLATINA, ROMANIA

(210) M 2015 07991
(151) 04/12/2015
(732) S.C. ROMFILATELIA S.A., Str.
Fabrica De Chibrituri, nr. 28,
Obiectivul 2, Clădirea Nouă, sector 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PRINT SHOP

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Ştampile cu adrese, albume, almanahuri,
invitaţii, cărţi, broşuri, semne cărţi, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
carton sau hârtie, calendare, suporturi hârtie,
coperte, dosare pentru documente, plicuri,
fluturaşi publicitari, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, manuale, hărţi geografice,
carnete, fotografii imprimate, fotografii,
postere, tipărituri, publicaţii imprimate, orare
imprimate, prospecte, papetărie, cărţi de scris
sau colorat.
35 Închirieri echipamente şi aparatură birou,
servicii fotocopiere, scriere texte publicitare,
închiriere aparate fotocopiere, reproducere
documente, transcriere, dactilografiere,
procesare cuvinte.

ROMÂNIA DE ACASA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07992
(151) 04/12/2015
(732) CUBREACOV ION, Str. Domneasca
nr. 75, bl. D, sc. 1, ap. 1, parter,
judeţul Galaţi, GALAŢI, ROMANIA

(210) M 2015 07996
(151) 04/12/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI, ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI
(540)

(540)
STRUGUREL MOLDOVENESC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07993
(151) 04/12/2015
(732) CUBREACOV ION, Str. Domneasca
nr. 75, bl. D, sc. 1, ap. 1, parter,
judeţul Galaţi, GALAŢI, ROMANIA

CIDRU MÂNDRU
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(531) Clasificare Viena:050713; 051301;
250113; 250119; 260115; 260116;
270502; 270506; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe
bază de cidru (băuturi alcoolice).
35 Publicitate, activităţi promoţionale.
41 Evenimente, activităţi culturale,
divertisment, festivaluri.

(540)
STRUGURAŞ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07997
(151) 04/12/2015
(732) S.C. PARVAN & ANTONIE
COMPANY S.R.L., Calea Şerban
Vodă, nr. 43, sector 4, camera 1, bl. 2,
sc. A, et. 8, ap. 29, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07998
(151) 04/12/2015
(732) OMA VISION PROJECT S.R.L.,
Aleea Circului, nr. 2, bl. 2, ap. 20,
sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA
(740) S.C. TUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)
PURE PREMIUM PERFORMANCE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse in alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse in alte clase); caracter
tipografice, clişee.
20 Saci de dormit.
22 Corturi.
25 Echipament sportiv.
28 Articole pentru practicarea sporturilor
(incluse în acestă clasă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de reclamă şi publicitate pe
toate canalele media, inclusiv prin internet şi
prin social media; crearea de concepte
creative şi asocierea imaginii persoanelor sau
produselor cu aceste concepte; agenţii de
publicitate; oferirea de spaţiu publicitar;
managementul afacerilor (inclusiv
promovarea imaginii) pentru comercianţi,

AP ANA PÂRVAN
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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25 Echipament sportiv.
28 Articole pentru practicarea sporturilor
(incluse în acestă clasă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de reclamă şi publicitate pe
toate canalele media, inclusiv prin internet şi
prin social media; crearea de concepte
creative şi asocierea imaginii persoanelor sau
produselor cu aceste concepte; agenţii de
publicitate; oferirea de spaţiu publicitar;
managementul afacerilor (inclusiv
promovarea imaginii) pentru comercianţi,
sportivi, artişti şi alţi liber-profesionişti.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; închirierea de
echipament sportiv; organizarea sau
susţinerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane şi alte asemenea.

sportivi, artişti şi alţi liber-profesionişti.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; închirierea de echipament
sportiv; organizarea sau susţinerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane şi alte
asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07999
(151) 04/12/2015
(732) OMA VISION PROJECT S.R.L.,
Aleea Circului, nr. 2, bl. 2, ap. 20,
sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA
(740) S.C. TUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

WE ARE THE FIRST TO BELIEVE IN
THE FIRST

(210) M 2015 07994
(151) 04/12/2015
(732) S.C. GTI TAXI LINE S.R.L., Str.
Turnu Măgurele nr. 2-10, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse in alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse in alte clase); caracter
tipografice, clişee.
20 Saci de dormit.
22 Corturi.

GTI TAXI - SIMPLU, RAPID Şl DE
ÎNCREDERE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate (comunicare publică, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau servicii;
distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de mostre; publicitatea
prin radio).
5
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38 Telecomunicaţii (servicii care permit cel
puţin unei persoane să comunice cu altă
persoană prin mijloace senzoriale - permit
unei persoane să vorbească cu altă persoană;
transmit mesaje de la o persoană la alta).

(210) M 2015 07995
(151) 04/12/2015
(732) BMB FOOD & DRINK S.R.L., Str.
Tudor Vianu nr. 37, ap. 1, sector 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batistei nr.
35, ap. 23, sector 2, BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08000
(151) 04/12/2015
(732) MALL RETAIL ROM S.R.L., Str.
Blănari nr. 18, et. 1, Camera 1, sector
3, BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

BAZ BISTRO & LOUNGE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică în special
prin: bistrouri; snack-baruri; restaurante cu
autoservire; catering; cafea-restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
DESIGNERS' CORNER
(210) M 2015 08001
(151) 04/12/2015
(732) BIRTA IMPEX S.R.L., P-ţa
Transilvaniei nr. 7, judeţul Bihor,
415500, SALONTA, ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:241703; 270502;
270503; 270523;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

AMULET
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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publicitate/reclame; amenajarea vitrinelor;
prezentare de bunuri în medii de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; prezentarea de
bunuri în medii de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; prezentarea de bunuri
în medii de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; publicitate online pe reţele de
computere; planuri de prezentare în scopuri
comerciale; promovarea vânzărilor pentru
terţe părţi; agenţii de import - export;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
şi de publicitate; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale şi de publicitate;
informaţii de afaceri; marketing; consultanţă
de management pentru personalul angajat;
relocarea serviciilor pentru afaceri; servicii de
fotocopiere: contabilitate; evidenţă contabilă;
închiriere de dispozitive automate de
distribuire a bunurilor de larg consum;
căutarea de sponsorizări; punerea la dispoziţie
cu amănuntul şi cu ridicata de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi a
produselor medicale; publicitate/reclame.

(210) M 2015 08002
(151) 04/12/2015
(732) TRENDY INTERNATIONAL
INVESTMENT LIMITED, Str. Unit
C17/F, Silvercorp Int'l Tower, Nathan
Road, KL, nr. 713, HONG KONG,
HONG-KONG
(740) EURORESSOURCES S.R.L., Str. Ion
Creangă nr. 4, ap.6 MEDIAŞ
(540)
ochirly
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Monocluri/Pince-nez; baterii electrice;
cabluri electrice; tablete; computere; camere
(fotografice); incinte pentru difuzoare; camere
video şi de înregistrare; telefoane mobile;
computere; aparate de televiziune; dispozitive
periferice de computer/dispozitive periferice
(computer); comutatoare electrice; fişe
electrice, dulii şi alte dispozitive de conectare
conexiuni electrice/dulii, fişe electrice şi alte
dispozitive de conectare (conexiuni electrice);
dulii; instalaţii electrice antifurt; aparate
precise de măsurare; îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor; căşti (de protecţie); căşti de
protecţie; fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice); aparate
cromatografice de aborator.
35 Administrarea comercială a brevetelor
pentru bunuri şi servicii în cazul unor terţe
părţi; administrarea comercială a brevetelor
pentru bunuri şi servicii în cazul unor terţe
părţi; administrare a brevetelor pentru bunuri
şi servicii în cazul unor terţe părţi; organizare
de târguri în scopuri comerciale şi de
publicitate; organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi de publicitate;

˜˜˜˜˜˜˜
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alimente; produse din ghimbir fiind fructe
uscate; unt de arahide.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
şi altfel fabricate sau prelucrate; produse din
ghimbir, fiind produse de patiserie şi jeleuri
din fructe (dulciuri); biscuiţi şi covrigi
aromaţi; batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe/boabe de
cereale prelucrate; ciocolată şi produse din
ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune şi seminţe/boabe toate
acestea neprelucrate; alge pentru consum
uman (neprelucrate).

(210) M 2015 08003
(151) 04/12/2015
(732) Intersnack Group GmbH & Co.KG,
Str. Peter-Müller-Straße nr. 3, 40468,
Düsseldorf, GERMANIA
(740) C A B I N E T
MARILENA
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
CHIPSTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse leguminoase şi din cartofi
extrudate şi granulate şi altfel fabricate sau
prelucrate; nuci, nuci caju, fistic, migdale,
alune, nuci de cocos (uscate) prăjite, uscate,
sărate, condimentate, glazurate şi preparate;
fructe şi legume conservate, uscate şi
preparate; extracte din buruieni pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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