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Cereri Mărci publicate în 08/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04987 01/08/2017 H & S WEST PROPERTIES SRL H PIPERA LAKE Affordable

Luxury

2 M 2017 05024 01/08/2017 SC D.S.F. IMPEX SRL MAGNUS

3 M 2017 05025 01/08/2017 MIRELA HORUMBĂ Busola părinţilor

4 M 2017 05026 01/08/2017 SC ASK 4 IT SRL ask4IT ASK THE
PROFESSIONALS

5 M 2017 05027 01/08/2017 SC D.S.F. IMPEX SRL Bunoviata

6 M 2017 05028 01/08/2017 DUCIUC SRL DUCIUCFLEX

7 M 2017 05029 01/08/2017 SC CORA TRADE CENTER
SRL

CORA TRADE CENTER a
Business friendly company

8 M 2017 05030 01/08/2017 ASOCIATIA CLUB SPORTIV GT
SPORT

A.C.S. GT SPORT ALBA IULIA

9 M 2017 05031 01/08/2017 WINNER'S CLUB TALNAR SRL BAZA SPORTIVA WINNER'S
CLUB ŢĂLNAR

10 M 2017 05032 01/08/2017 IMPLANT EXPERT S.R.L. By Dr. Leahu

11 M 2017 05033 01/08/2017 IMPLANT EXPERT S.R.L. Clinicile Dr. Leahu

12 M 2017 05034 01/08/2017 IMPLANT EXPERT S.R.L. Dr. Leahu Clinici Dentare

13 M 2017 05035 01/08/2017 IMPLANT EXPERT S.R.L. Dr. Leahu Recomanda

14 M 2017 05036 01/08/2017 IMPLANT EXPERT S.R.L. Garantat de Dr. Leahu

15 M 2017 05037 01/08/2017 SC SPECIAL DELIVERY SRL MAGAZINUL
COLECTIONARULUI MC

16 M 2017 05038 01/08/2017 IMPLANT EXPERT SRL

17 M 2017 05039 01/08/2017 IMPLANT EXPERT SRL Partener Dr. Leahu DENTAL
CLINICS

18 M 2017 05040 01/08/2017 CORNERSTONE PROPERTIES
SRL

La Coana Mare

19 M 2017 05041 01/08/2017 IMPLANT EXPERT SRL Dr. Leahu DENTAL CLINICS

20 M 2017 05042 01/08/2017 SC HELP CREDIT LEADER
SOLUTIONS SRL

help CREDIT

21 M 2017 05043 01/08/2017 DANIEL BOBOESCU bebeBIO

22 M 2017 05044 01/08/2017 S.C. ARK DISPLAY S.R.L. INTREND

23 M 2017 05045 01/08/2017 SC BILANCIA EXIM SRL LOGEX

24 M 2017 05046 01/08/2017 STRAUSS COFFEE B.V. Amigo FUSION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05047 01/08/2017 SC ROMMAC TRADE SRL DULCE FARA ZAHAR

26 M 2017 05048 01/08/2017 SC BANCPOST SA BDigital

27 M 2017 05049 01/08/2017 SC BANCPOST SA B.Digital

28 M 2017 05050 01/08/2017 SC BANCPOST SA ClickCash

29 M 2017 05051 01/08/2017 SC VINEX MURFATLAR SRL M VINEX MURFATLAR

30 M 2017 05052 01/08/2017 INTERTOY ZONE CRAZY SPRAZY

31 M 2017 05053 01/08/2017 Marius Grunca visitTransylvania
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(210) M 2017 04987
(151) 01/08/2017
(732) H & S WEST PROPERTIES SRL,

BD. VASILE PÂRVAN NR. 12,
PARTER, CAM. 5, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

H PIPERA LAKE
Affordable Luxury

(591) Culori revendicate:galben auriu,
negru, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.11;
27.05.21; 29.01.13

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

35. Publicitate imobiliară, conducerea şi
administrarea afacerilor imobiliare, lucrări
de birou aferente unui ansamblu rezidenţial.
36. Afaceri imoboliare aferente unui
ansamblu rezidenţial.
37. Construcţii, imobiliare rezidenţiale,
reparaţii şi întreţinere imobile rezidenţiale,
instalaţii şi mentenanţă pentru instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05024
(151) 01/08/2017
(732) SC D.S.F. IMPEX SRL, STR.

CICOAREI NR. 18, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MAGNUS
(531) Clasificare Viena: 16.03.13;

26.04.16; 27.05.01

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

9. Ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, ochelari, ochelari de soare şi
lentile de contact, suporturi pentru ochelari,
aparatori pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare.
35. Servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, regruparea în
avantajul terţilor a următoarelor produse:
ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, ochelari, ochelari de soare şi
lentile de contact, suporturi pentru ochelari,
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apărători pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05025
(151) 01/08/2017
(732) MIRELA HORUMBĂ, CALEA

MOŞILOR 189, BL. 1, SC.
A, ET. 4, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Busola părinţilor

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05026
(151) 01/08/2017
(732) SC ASK 4 IT SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 5, AP. 1,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV ,
ROMANIA

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

(540)

ask4IT ASK THE
PROFESSIONALS

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 26.04.17;
26.04.18; 27.05.15; 29.01.13

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiintific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învaăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
functionează 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).
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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
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei, precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05027
(151) 01/08/2017
(732) SC D.S.F. IMPEX SRL, STR.

CICOAREI NR. 18, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Bunoviata
(531) Clasificare Viena: 02.09.04;

02.09.15; 27.05.01

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

9. Ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, ochelari, ochelari de soare şi
lentile de contact, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare.
35. Servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o
retea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, regruparea în
avantajul terţilor a următoarelor produse:
ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, ochelari, ochelari de soare şi
lentile de contact, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare pentru a permite clientilor
să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05028
(151) 01/08/2017
(732) DUCIUC SRL, STR. BOGDAN

VODĂ NR. 682, COMUNA
IPOTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA,
SAT IPOTEŞTI, ROMANIA

(540)

DUCIUCFLEX
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(531) Clasificare Viena: 26.01.04;
26.01.16; 27.05.08

(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.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materiale de construcţii.
40. Prelucrarea materialelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05029
(151) 01/08/2017
(732) SC CORA TRADE CENTER SRL,

LOC. BARABANT, STR. GĂRII
NR. 4B, JUDEŢUL ALBA, ALBA-
IULIA, ROMANIA

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

(540)

CORA TRADE CENTER a
Business friendly company

(591) Culori revendicate:gri (Pantone
445C), verde (Pantone 362C),
albastru (Pantone 3005C),
portocaliu (Pantone 716C)

(531) Clasificare Viena: 26.03.04;
26.05.10; 27.01.04; 27.05.02;
29.01.15

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

7. Unelte pentru ambalare (utilaje).
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi şi benzi
adevize pentru papetărie sau menaj,
instrumente de scris, 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, ştampile cu adrese, carcasă
pentru ştampile, albume, almanahuri,
invitaţii, plase din hârtie, saci (pungi)
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din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
hârtie şi pungi din hârtie pentru ambalarea
produselor de birotică, papetărie, IT şi
consumabile, recipiente pentru ambalare
din carton, hârtie pentru ambalare şi
împachetare, sacoşe şi articole pentru
ambalare, împachetare şi depozitare din
hârtie, carton sau plastic, suporturi pentru
cărţi, broşuri, semne de cărţi, funde
din hârtie, cutii din carton sau hârtie,
calendare, cataloage, suporturi pentru
hârtie, plicuri (papetărie), felicitări, cuţite
pentru hârtie (articole de birou), etichete,
altele decât din material textil, tăvi pentru
scrisori, felicitări muzicale, şerveţele de
hârtie pentru masă, carneţele, carnete
(papetărie), panglici din hârtie, poster,
pliante, acuarele, table aritmetice, agrafe
de capsat hârtii, piuneze, ghilotine, benzii
de legătură, legături de cărţi, tipărituri,
orare imprimate, dosare, bibliorafturi,
mape, suporturi pentru creioane şi stilouri,
pixuri, table magnetice, cărţi de desene,
instrumente, materiale, planse pentru
desen, seturi de desen, bibliorafturi pentru
hârtii, radiere, capsatoare pentru birouri,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, servicii de import-
export, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor de birotică,
papetariei, IT, consumabilelor, de ambalare,
de curăţenie, tipografice, a servicilor de
realizare grafică, a site-urilor web, a
cataloagelor permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online
pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comercial,
publicitar şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, promoţii pentru aceste
produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor.

37. Instalarea, mentenanţa şi repararea
de hardware pentru computer, instalarea,
mentenanţa şi repararea copiatoarelor,
imprimantelor, scannerelor, instalarea,
mentenanta şi repararea utilajelor.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, livrări de bunuri şi produse,
servicii de ambalare, ambalarea bunurilor,
depozitare, depozitarea de produse,
depozitarea bunurilor.
40. Tipografie, servicii de tipărire de
articole de papetărie, legătorie, laminare,
tipărire litografică, offset şi fotografică,
tratarea hârtiei, finisarea documentelor,
tipărirea sabloanelor, developarea filmelor
fotografice, imprimarea fotografică, tipărire
ştampile.
42. Consultanţă de software computerizat,
servicii de design de brand, instalarea
de software pentru computer, întreţinere,
reparaţii şi actualizare de software,
mentenanţă software-urilor de computer,
consultanţă în software de computer,
digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de computer,
instalarea software-ului computerizat,
mentenanţa software-urilor de program,
recuperarea datelor computerizate,
reparaţii de programe de calculator, sisteme
de reţea, servicii de grafică digitală,
servicii de proiectare grafică, proiectare,
design şi întreţinere de site-uri web,
design, creare, găzduire şi întreţinere
de site-uri web pentru terţi, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-
uri web, furnizare de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site, informaţii, sfaturi
şi consultanţă pentru serviciile mentionate
mai sus.
45. Consultanţă în materie de securitate în
muncă, consultanţă în domeniul siguranţei
la locul de muncă.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05030
(151) 01/08/2017
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV GT

SPORT, STR. AUREL VLAICU
NR. 33, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)

A.C.S. GT SPORT ALBA IULIA
(591) Culori revendicate:bordo, negru

(531) Clasificare Viena: 21.03.01;
27.05.15; 27.05.22; 29.01.12

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

16. Hârtie şi 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).

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).
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
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05031
(151) 01/08/2017
(732) WINNER'S CLUB TALNAR SRL,

STR. PĂCII NR. 15, JUDEŢUL
ALBA, ALBA IULIA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)

BAZA SPORTIVA
WINNER'S CLUB ŢĂLNAR

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
galben, gri, negru

(531) Clasificare Viena: 02.01.08;
03.07.01; 03.07.16; 21.03.01;
29.01.15

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

16. Hârtie şi 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).
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).
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
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05032
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
By Dr. Leahu

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05033
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Clinicile Dr. Leahu

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05034
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Dr. Leahu Clinici Dentare

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05035
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Dr. Leahu Recomanda

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05036
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Garantat de Dr. Leahu

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05037
(151) 01/08/2017
(732) SC SPECIAL DELIVERY SRL,

STR. A.PAPIU ILARIAN NR.
17, SUBSOL, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031691, ROMANIA

(540)

MAGAZINUL
COLECTIONARULUI MC

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

(531) Clasificare Viena: 26.04.08;
26.04.18; 26.04.22; 27.05.04;
29.01.13

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/08/2017

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică
şi sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciu.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05038
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT SRL,

STR. ARH. LUIS BLANK NR.
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
02.09.10; 05.03.02; 29.01.12

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05039
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT SRL,

STR. ARH. LUIS BLANK NR.
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Partener Dr. Leahu
DENTAL CLINICS

(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
02.09.10; 05.03.02; 27.05.01;
29.01.12

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei.,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05040
(151) 01/08/2017
(732) CORNERSTONE PROPERTIES

SRL, STR. CONSTANTIN
CAPITANU NR. 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La Coana Mare
(591) Culori revendicate:alb, roşu închis,

verde închis

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
25.07.02; 25.12.25; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.13

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de 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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05041
(151) 01/08/2017
(732) IMPLANT EXPERT SRL,

STR. ARH. LUIS BLANK NR.
9A, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dr. Leahu DENTAL CLINICS
(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
02.09.10; 05.03.02; 29.01.12

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informaţii despre stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05042
(151) 01/08/2017
(732) SC HELP CREDIT LEADER

SOLUTIONS SRL, STR. NR.
1103, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, 077020, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

help CREDIT
(591) Culori revendicate:verde, gri,

negru

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
29.01.13

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05043
(151) 01/08/2017
(732) DANIEL BOBOESCU, STR.

PROF. MIRCEA NEAMŢU NR.
33, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

bebeBIO
(531) Clasificare Viena: 05.03.14;

27.05.02; 27.05.08

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

35. Strîngerea la un loc în avantajul
terţilor a produselor diverse din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cît mai
comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vînzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de
vînzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata
prin magazine fizice sau online de produse
diverse, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata, toate aceste produse fiind
naturale "bio" destinate uzului pentru copii
și bebeluşi.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05044
(151) 01/08/2017
(732) S.C. ARK DISPLAY S.R.L., STR.

FĂGĂRAȘ NR. 38, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INTREND
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05045
(151) 01/08/2017
(732) SC BILANCIA EXIM SRL , DN

1 (BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.
19,3 STR. BALANŢEI, NR. 46,
JUD. ILFOV, CORBEANCA,
077067, IF, ROMANIA

(540)

LOGEX
(531) Clasificare Viena: 27.05.02

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

8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras.

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 in construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05046
(151) 01/08/2017
(732) STRAUSS COFFEE B.V., PROF.

J.H. BAVINCKLAAN 2,, AT
AMSTELVEEN, 1183, NL, TARILE
DE JOS

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Amigo FUSION
(591) Culori

revendicate:galben(pantone),
galben închis(pantone),
maro(pantone), alb(pantone),
negru(pantone)

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
01.05.02; 25.01.19; 27.05.24;
29.01.14

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri(condimente), gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05047
(151) 01/08/2017
(732) SC ROMMAC TRADE SRL, STR.

MARIN PREDA, NR. 78, JUD.
TELEORMAN, COMUNA OLTENI,
ROMANIA

(540)
DULCE FARA ZAHAR

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
uz veterinar , alimente şi substante

dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi,
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.
30. Cafea, ceai, cacao,înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine,produse din patiserie şi
cofetărie, zahăr, miere, sirop de melasă,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05048
(151) 01/08/2017
(732) SC BANCPOST SA, BDUL.

DIMITRIE POMPEIU NR. 6A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558

(540)
BDigital

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

35. Servicii de consiliere referitoare la
impozite şi subiecte economice, servicii de
consultanţă cu privire la impozite, servicii
de consultanţă cu privire la managementul
personalului, analiză pretului de cost,
programare corporativă, servicii de
administrare de afaceri şi asistenţă
economică, servicii de conducere a
afacerilor, funcții administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecții
în domeniul afacerilor, managementul
dezastrelor în domeniul afacerilor, realizare
de formate de proiecte cu privire la
afaceri, servicii de restructurare pentru
întreprinderi, servicii de contabilitate,
întocmire de estimări de impozite, întocmire
şi completare de declarații de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme
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legate de impozite, servicii de consultanţă
şi de planificare fiscală, servicii de
consultanţă şi consiliere în domeniul
afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate,
furnizare de extrase de cont, servicii de
asistenţă pentru înregistrare, administrare
şi secretariat pentru întreprinderi, servicii
de reproduceri de documente, servicii de
prelucrare a informatiilor, menţinere de
arhive electronice, servicii de e-contabilitate
şi administrare de baze, servicii de
evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii
de administrare, evaluare şi recrutare
de personal, organizare, exploatare şi
supraveghere de scheme de stimulare
pentru utilizatori cu privire la utilizarea
cărților de credit, cartelelor de tranzacții,
cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată,
carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziții, furnizare de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizare de
informaţii statistice cu privire la subiecte
economice şi financiare în scopuri
comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la
subiecte economice, stocare şi accesare
de date şi informaţii pe cale electronică,
înregistrare şi depozitare de informaţii din
baze de date, servicii de consultanţă și
furnizare de informaţii cu privire la toate cele
de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanțare,
furnizare de numerar, înființare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare
şi activitate de consultanţă, furnizare de
informaţii financiare, brokeraj, investiții
de capital, servicii de finanțare pentru
persoane juridice, asigurări, servicii de
economii şi investiții, furnizare de servicii
de creditare şi împrumut, management şi
servicii de consultanţă privind investițiile,
organizare, management, consultanţă şi
control în materie de operațiuni bancare,

financiare şi de investiții, servicii de
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, economice şi legate de investiții,
gestionare de trusturi şi fonduri, servicii
de seifuri şi depozitare în siguranţă,
organizare, management şi reglementare
de probleme bancare şi financiare,
furnizare de conturi de depozit, conturi
de economii şi conturi de investiții,
brokeraj de asigurări, asigurări de viață,
servicii de estimare şi evaluare de
daune, servicii de management de rezerve
de numerar, activităţi imobiliare, agenții
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj, servicii de achiziții de terenuri în
numele terților, servicii de agenție pentru
obligațiuni și titluri de valoare, garanții
financiare pentru bunurile imobile, evaluare
de bunuri imobiliare, mediere de acorduri
de leasing și închiriere de proprietăți
imobiliare, dare spre închiriere și închiriere
de spații, încasări de chirii, intermediere
pentru și furnizare de asigurări pentru
clădiri, proprietăți, terenuri și scheme și
sisteme financiare utilizate pentru achiziția
și finanțarea acestora, administrare de
imobile și afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire
de fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare,
servicii de brokeraj ipotecar, acordare de
împrumuturi contra garanții, servicii de
oferire de cauțiuni, emisie de scrisori de
credit și scrisori de garanție, servicii de
credit, împrumuturi de consum, comerciale
și ipotecare, finanțare pentru achiziții în
leasing, finanțare pentru achiziții prin
închiriere, agenții de colectare și plată
de datorii, acordare de finanțe, schimb
valutar și servicii de transfer de bani,
ordine de plată, compensare de cecuri,
organizarea plăților, servicii valutare și de
conversie, servicii de birou de schimb
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valutar, servicii valutare, eliberare de cecuri,
de călătorie și eurocecuri, plăți bancare
internaționale, servicii bancare pentru
comercianți și private, activități bancare de
investiții, servicii de investiții și de economii,
servicii de gestionare a investițiilor, inclusiv
gestionare de active și portofolii, planuri
de dividende personale, servici în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanțare
pentru întreprinderi, tranzacții și negocieri
pe piața de capital, export și proiecte
de finanțare, furnizare de capital de
dezvoltare și de finanțare a participațiilor,
brokeraj de obligațiuni, titluri de valoare,
mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare și contracte la termen, servicii
de construire și dezvoltare de piețe, servicii
de înregistrare a acțiunilor, servicii de
brokeraj de acțiuni și de tranzacționare de
acțiuni, servicii de estimare a titlurilor de
valoare, servicii de subscriere a acțiunilor,
servicii de împrumut de garanții, servicii
de încasare a dividendelor, servicii ale
unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiții cu
capital variabil, fonduri mutuale, servicii
de plasare în valori mobiliare, servicii de
protecție(financiară), servicii de planuri de
dividende personale, servicii fiscale, servicii
de consiliere, cercetare și raportare cu
privire la planificarea și investirea financiară
și imobiliară, servicii de management
al investițiilor și management financiar,
administrare de active și portofolii,
furnizare de informații financiare, servicii
de cercetare în domeniul financiar, servicii
în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital și
acțiuni, păstrare în siguranță, administrare
și evaluare de investiții, servicii de
reprezentare în domeniul garanțiilor, servicii
de păstrare a titlurilor de valoare, servicii
de depozite în case de bani, depozitare
de bunuri de valoare, servicii pentru
eliberarea cărților de credit, cartelelor de
tranzacții, cartelelor de numerar, cartelelor

de certificare de cecuri, cartele de plată
și carduri de debit, servicii referitoare
la cărți de credit, cartele de tranzacții,
cartele de numerar, cartele de certificare
de cecuri, cartele de plată și carduri de
debit, servicii de înregistrare pentru cărți
de credit, cartele de tranzacții, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri,
cartele de plată, carduri de debit, carduri
financiare și carduri de achiziții, servicii
pentru înlocuirea cartelelor și numerarului,
închiriere, dare spre închiriere și leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare și a datelor referitoare la cele mai
sus menționate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice
și cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacții cu carduri și alte
tranzacții legate de plăți, furnizare de
informații financiare prin intermediul unei
rețele de calculatoare și a unei rețele
internaționale de calculatoare, furnizare de
servicii de informare și consultanță cu
privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiții, impozite și asigurări,
servicii financiare online, servicii bancare la
domiciliu și servicii bancare prin internet,
servicii electronice de transfer de stoc,
furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet și/sau televiziune interactivă,
furnizare electronică pentru toate serviciile
de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiții, impozite
și asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
internet, servicii valutare referitoare la toate
cele menționate anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05049
(151) 01/08/2017
(732) SC BANCPOST SA, BDUL.

DIMITRIE POMPEIU NR. 6A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558

(540)
B.Digital

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

35. Servicii de consiliere referitoare la
impozite şi subiecte economice, servicii de
consultanţă cu privire la impozite, servicii
de consultanţă cu privire la managementul
personalului, analiză pretului de cost,
programare corporativă, servicii de
administrare de afaceri şi asistenţă
economică, servicii de conducere a
afacerilor, funcții administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecții
în domeniul afacerilor, managementul
dezastrelor în domeniul afacerilor, realizare
de formate de proiecte cu privire la
afaceri, servicii de restructurare pentru
întreprinderi, servicii de contabilitate,
întocmire de estimări de impozite, întocmire
şi completare de declarații de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme
legate de impozite, servicii de consultanţă
şi de planificare fiscală, servicii de
consultanţă şi consiliere în domeniul
afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate,
furnizare de extrase de cont, servicii de
asistenţă pentru înregistrare, administrare
şi secretariat pentru întreprinderi, servicii
de reproduceri de documente, servicii de
prelucrare a informatiilor, menţinere de
arhive electronice, servicii de e-contabilitate
şi administrare de baze, servicii de
evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii

de administrare, evaluare şi recrutare
de personal, organizare, exploatare şi
supraveghere de scheme de stimulare
pentru utilizatori cu privire la utilizarea
cărților de credit, cartelelor de tranzacții,
cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată,
carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziții, furnizare de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizare de
informaţii statistice cu privire la subiecte
economice şi financiare în scopuri
comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la
subiecte economice, stocare şi accesare
de date şi informaţii pe cale electronică,
înregistrare şi depozitare de informaţii din
baze de date, servicii de consultanţă și
furnizare de informaţii cu privire la toate cele
de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanțare,
furnizare de numerar, înființare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare
şi activitate de consultanţă, furnizare de
informaţii financiare, brokeraj, investiții
de capital, servicii de finanțare pentru
persoane juridice, asigurări, servicii de
economii şi investiții, furnizare de servicii
de creditare şi împrumut, management şi
servicii de consultanţă privind investițiile,
organizare, management, consultanţă şi
control în materie de operațiuni bancare,
financiare şi de investiții, servicii de
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, economice şi legate de investitii,
gestionare de trusturi şi fonduri, servicii
de seifuri şi depozitare ?n siguranţă,
organizare, management şi reglementare
de probleme bancare şi financiare,
furnizare de conturi de depozit, conturi
de economii şi conturi de investitii,
brokeraj de asigurări, asigurări de viata,
servicii de estimare şi evaluare de
daune, servicii de management de rezerve
de numerar, activităţi imobiliare, agenții
imobiliare, servicii de management şi
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brokeraj, servicii de achiziții de terenuri în
numele terților, servicii de agenție pentru
obligațiuni și titluri de valoare, garanții
financiare pentru bunurile imobile, evaluare
de bunuri imobiliare, mediere de acorduri
de leasing și închiriere de proprietăți
imobiliare, dare spre închiriere și închiriere
de spații, încasări de chirii, intermediere
pentru și furnizare de asigurări pentru
clădiri, proprietăți, terenuri și scheme și
sisteme financiare utilizate pentru achiziția
și finanțarea acestora, administrare de
imobile și afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire
de fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare,
servicii de brokeraj ipotecar, acordare de
împrumuturi contra garanții, servicii de
oferire de cauțiuni, emisie de scrisori de
credit și scrisori de garanție, servicii de
credit, împrumuturi de consum, comerciale
și ipotecare, finanțare pentru achiziții în
leasing, finanțare pentru achiziții prin
închiriere, agenții de colectare și plată
de datorii, acordare de finanțe, schimb
valutar și servicii de transfer de bani,
ordine de plată, compensare de cecuri,
organizarea plăților, servicii valutare și de
conversie, servicii de birou de schimb
valutar, servicii valutare, eliberare de cecuri,
de călătorie și eurocecuri, plăți bancare
internaționale, servicii bancare pentru
comercianți și private, activități bancare de
investiții, servicii de investiții și de economii,
servicii de gestionare a investițiilor, inclusiv
gestionare de active și portofolii, planuri
de dividende personale, servici în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanțare
pentru întreprinderi, tranzacții și negocieri
pe piața de capital, export și proiecte
de finanțare, furnizare de capital de
dezvoltare și de finanțare a participațiilor,
brokeraj de obligațiuni, titluri de valoare,

mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare și contracte la termen, servicii
de construire și dezvoltare de piețe, servicii
de înregistrare a acțiunilor, servicii de
brokeraj de acțiuni și de tranzacționare de
acțiuni, servicii de estimare a titlurilor de
valoare, servicii de subscriere a acțiunilor,
servicii de împrumut de garanții, servicii
de încasare a dividendelor, servicii ale
unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiții cu
capital variabil, fonduri mutuale, servicii
de plasare în valori mobiliare, servicii de
protecție(financiară), servicii de planuri de
dividende personale, servicii fiscale, servicii
de consiliere, cercetare și raportare cu
privire la planificarea și investirea financiară
și imobiliară, servicii de management
al investițiilor și management financiar,
administrare de active și portofolii,
furnizare de informații financiare, servicii
de cercetare în domeniul financiar, servicii
în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital și
acțiuni, păstrare în siguranță, administrare
și evaluare de investiții, servicii de
reprezentare în domeniul garanțiilor, servicii
de păstrare a titlurilor de valoare, servicii
de depozite în case de bani, depozitare
de bunuri de valoare, servicii pentru
eliberarea cărților de credit, cartelelor de
tranzacții, cartelelor de numerar, cartelelor
de certificare de cecuri, cartele de plată
și carduri de debit, servicii referitoare
la cărți de credit, cartele de tranzacții,
cartele de numerar, cartele de certificare
de cecuri, cartele de plată și carduri de
debit, servicii de înregistrare pentru cărți
de credit, cartele de tranzacții, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri,
cartele de plată, carduri de debit, carduri
financiare și carduri de achiziții, servicii
pentru înlocuirea cartelelor și numerarului,
închiriere, dare spre închiriere și leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare și a datelor referitoare la cele mai
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sus menționate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice
și cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacții cu carduri și alte
tranzacții legate de plăți, furnizare de
informații financiare prin intermediul unei
rețele de calculatoare și a unei rețele
internaționale de calculatoare, furnizare de
servicii de informare și consultanță cu
privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiții, impozite și asigurări,
servicii financiare online, servicii bancare la
domiciliu și servicii bancare prin internet,
servicii electronice de transfer de stoc,
furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet și/sau televiziune interactivă,
furnizare electronică pentru toate serviciile
de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiții, impozite
și asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
internet, servicii valutare referitoare la toate
cele menționate anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05050
(151) 01/08/2017
(732) SC BANCPOST SA, BDUL.

DIMITRIE POMPEIU NR. 6A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558

(540)
ClickCash

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

35. Servicii de consiliere referitoare la
impozite şi subiecte economice, servicii de
consultanţă cu privire la impozite, servicii
de consultanţă cu privire la managementul
personalului, analiză pretului de cost,
programare corporativă, servicii de

administrare de afaceri şi asistenţă
economică, servicii de conducere a
afacerilor, funcții administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecții
în domeniul afacerilor, managementul
dezastrelor în domeniul afacerilor, realizare
de formate de proiecte cu privire la
afaceri, servicii de restructurare pentru
întreprinderi, servicii de contabilitate,
întocmire de estimări de impozite, întocmire
şi completare de declarații de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme
legate de impozite, servicii de consultanţă
şi de planificare fiscală, servicii de
consultanţă şi consiliere în domeniul
afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate,
furnizare de extrase de cont, servicii de
asistenţă pentru înregistrare, administrare
şi secretariat pentru întreprinderi, servicii
de reproduceri de documente, servicii de
prelucrare a informatiilor, menţinere de
arhive electronice, servicii de e-contabilitate
şi administrare de baze, servicii de
evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii
de administrare, evaluare şi recrutare
de personal, organizare, exploatare şi
supraveghere de scheme de stimulare
pentru utilizatori cu privire la utilizarea
cărților de credit, cartelelor de tranzacții,
cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată,
carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziții, furnizare de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizare de
informaţii statistice cu privire la subiecte
economice şi financiare în scopuri
comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la
subiecte economice, stocare şi accesare
de date şi informaţii pe cale electronică,
înregistrare şi depozitare de informaţii din
baze de date, servicii de consultanţă și
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furnizare de informaţii cu privire la toate cele
de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanțare,
furnizare de numerar, înființare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare
şi activitate de consultanţă, furnizare de
informaţii financiare, brokeraj, investiții
de capital, servicii de finanțare pentru
persoane juridice, asigurări, servicii de
economii şi investiții, furnizare de servicii
de creditare şi împrumut, management şi
servicii de consultanţă privind investițiile,
organizare, management, consultanţă şi
control în materie de operațiuni bancare,
financiare şi de investiții, servicii de
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, economice şi legate de investitii,
gestionare de trusturi şi fonduri, servicii
de seifuri şi depozitare ?n siguranţă,
organizare, management şi reglementare
de probleme bancare şi financiare,
furnizare de conturi de depozit, conturi
de economii şi conturi de investitii,
brokeraj de asigurări, asigurări de viata,
servicii de estimare şi evaluare de
daune, servicii de management de rezerve
de numerar, activităţi imobiliare, agentii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj, servicii de achiziții de terenuri în
numele terților, servicii de agenție pentru
obligațiuni și titluri de valoare, garanții
financiare pentru bunurile imobile, evaluare
de bunuri imobiliare, mediere de acorduri
de leasing și închiriere de proprietăți
imobiliare, dare spre închiriere și închiriere
de spații, încasări de chirii, intermediere
pentru și furnizare de asigurări pentru
clădiri, proprietăți, terenuri și scheme și
sisteme financiare utilizate pentru achiziția
și finanțarea acestora, administrare de
imobile și afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire
de fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,

servicii de împrumut, servicii ipotecare,
servicii de brokeraj ipotecar, acordare de
împrumuturi contra garanții, servicii de
oferire de cauțiuni, emisie de scrisori de
credit și scrisori de garanție, servicii de
credit, împrumuturi de consum, comerciale
și ipotecare, finanțare pentru achiziții în
leasing, finanțare pentru achiziții prin
închiriere, agenții de colectare și plată
de datorii, acordare de finanțe, schimb
valutar și servicii de transfer de bani,
ordine de plată, compensare de cecuri,
organizarea plăților, servicii valutare și de
conversie, servicii de birou de schimb
valutar, servicii valutare, eliberare de cecuri,
de călătorie și eurocecuri, plăți bancare
internaționale, servicii bancare pentru
comercianți și private, activități bancare de
investiții, servicii de investiții și de economii,
servicii de gestionare a investițiilor, inclusiv
gestionare de active și portofolii, planuri
de dividende personale, servici în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanțare
pentru întreprinderi, tranzacții și negocieri
pe piața de capital, export și proiecte
de finanțare, furnizare de capital de
dezvoltare și de finanțare a participațiilor,
brokeraj de obligațiuni, titluri de valoare,
mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare și contracte la termen, servicii
de construire și dezvoltare de piețe, servicii
de înregistrare a acțiunilor, servicii de
brokeraj de acțiuni și de tranzacționare de
acțiuni, servicii de estimare a titlurilor de
valoare, servicii de subscriere a acțiunilor,
servicii de împrumut de garanții, servicii
de încasare a dividendelor, servicii ale
unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiții cu
capital variabil, fonduri mutuale, servicii
de plasare în valori mobiliare, servicii de
protecție(financiară), servicii de planuri de
dividende personale, servicii fiscale, servicii
de consiliere, cercetare și raportare cu
privire la planificarea și investirea financiară
și imobiliară, servicii de management
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al investițiilor și management financiar,
administrare de active și portofolii,
furnizare de informații financiare, servicii
de cercetare în domeniul financiar, servicii
în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital și
acțiuni, păstrare în siguranță, administrare
și evaluare de investiții, servicii de
reprezentare în domeniul garanțiilor, servicii
de păstrare a titlurilor de valoare, servicii
de depozite în case de bani, depozitare
de bunuri de valoare, servicii pentru
eliberarea cărților de credit, cartelelor de
tranzacții, cartelelor de numerar, cartelelor
de certificare de cecuri, cartele de plată
și carduri de debit, servicii referitoare
la cărți de credit, cartele de tranzacții,
cartele de numerar, cartele de certificare
de cecuri, cartele de plată și carduri de
debit, servicii de înregistrare pentru cărți
de credit, cartele de tranzacții, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri,
cartele de plată, carduri de debit, carduri
financiare și carduri de achiziții, servicii
pentru înlocuirea cartelelor și numerarului,
închiriere, dare spre închiriere și leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare și a datelor referitoare la cele mai
sus menționate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice
și cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacții cu carduri și alte
tranzacții legate de plăți, furnizare de
informații financiare prin intermediul unei
rețele de calculatoare și a unei rețele
internaționale de calculatoare, furnizare de
servicii de informare și consultanță cu
privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiții, impozite și asigurări,
servicii financiare online, servicii bancare la
domiciliu și servicii bancare prin internet,
servicii electronice de transfer de stoc,
furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet și/sau televiziune interactivă,
furnizare electronică pentru toate serviciile
de mai sus, servicii bancare, financiare,

financiar-economice, de investiții, impozite
și asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
internet, servicii valutare referitoare la toate
cele menționate anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05051
(151) 01/08/2017
(732) SC VINEX MURFATLAR SRL,

STR. COCHIRLENI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CERNAVODĂ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

M VINEX MURFATLAR
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

26.04.19; 27.05.22

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Servicii de comercializare pe piața
internă și servicii de export vin.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05052
(151) 01/08/2017
(732) INTERTOY ZONE, STR.

CĂMINULUI, NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021742, ROMANIA

(540)

CRAZY SPRAZY
(591) Culori revendicate:mov(pantone),

albastru deschis(pantone),
gri(pantone), roz(pantone)

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
27.05.10; 29.01.14

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru
joacă, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni(ornamente) pentru pomul de
Crăciun, aparate pentru jocuri video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05053
(151) 01/08/2017
(732) Marius Grunca, STR. FAURULUI

NR 11, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
visitTransylvania

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

39. Servicii de turism (organizarea de
calatorii, transport).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



                                            E R A T Ă

     Referitor la depozitul M 2017 04879 înregistrat în data de 25.07.2017, publicat
în data de 01.08.2017, al doilea solicitant este:

RĂZVAN ALEXANDRU POPESCU, Str. Cremeniţa nr. 4, bl. B, sc. A, et.6, ap. 44, sector 2
BUCUREŞTI ROMÂNIA



ERATĂ

La depozitul M 2017 04814 publicat în data de 28.07.2017, dintr-o eroare
materială a fost greşită denumirea mărcii.

Denumirea corectă a cererii de inregistrare marcă este:
 

Unde zambetele prind viata


