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Cereri Mărci publicate în 11/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04198 04/07/2017 MIHAELA PANĂ Cyber Media

2 M 2017 04262 04/07/2017 ZAHIU LAURENŢIU VALENTIN RCM ROYAL CONSTRUCŢII
MODULARE

3 M 2017 04285 04/07/2017 SC ONCO TEAM DIAGNOSTIC
SRL

Onco Team Diagnostic

4 M 2017 04354 04/07/2017 ELENA IRINA RADU Lawyers Real Life

5 M 2017 04355 04/07/2017 ORKLA FOODS ROMANIA SA Ardealul

6 M 2017 04358 04/07/2017 SOCIETATEA COMERCIALA
ROMVAC COMPANY S.A.

HERBAL-MYCODERM

7 M 2017 04359 04/07/2017 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
TINERILOR CU INIŢIATIVĂ

ŞCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI
GIMNAZIAL CAMBRIDGE
ENGLISH

8 M 2017 04360 04/07/2017 SC HARFA ONLINE
PUBLISHING SRL

RECORDER

9 M 2017 04361 04/07/2017 SC DIAMOND SLOT SRL DIAMOND

10 M 2017 04362 04/07/2017 TIBOR SAJGÓ OPTIMOO

11 M 2017 04363 04/07/2017 FUNDATIA EXCELLENCE Grădiniţa Excellence

12 M 2017 04364 04/07/2017 BLAJ SORINA-DANIELA #numiefricadedentist

13 M 2017 04365 04/07/2017 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 M MIREASMĂ

14 M 2017 04366 04/07/2017 FEDERATIA NATIONALA
A CRESCATORILOR DE
PORUMBEI DIN ROMANIA

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ
DE SPORT COLUMBOFIL A
ROMÂNIEI

15 M 2017 04367 04/07/2017 AMBASADOR EVENTS SRL Ambasad'Or Home

16 M 2017 04368 04/07/2017 House of Prince A/S KING'S FAVOURITES ORANGE

17 M 2017 04369 04/07/2017 CONACHE FAST FOOD SRL Zorba The Greek

18 M 2017 04371 04/07/2017 SC ELITE GUARD SECURITY
SRL

ELITE GUARD SECURITY

19 M 2017 04373 04/07/2017 SC BE FAMOUS FASHION SRL Gentleman Shoes Good Shoes
Take you To Good Places

20 M 2017 04374 04/07/2017 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 T TIHNĂ

21 M 2017 04375 04/07/2017 SC BE FAMOUS FASHION SRL WANDER FULL SPORT SHOES



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/07/2017

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 04376 04/07/2017 SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL
Fares 1929 VIGOARE

23 M 2017 04377 04/07/2017 ROMEO-MARIUS MUREŞANU CASA MUNTENEASCA

24 M 2017 04378 04/07/2017 IOAN PUSTAN Vladimir Pustan

25 M 2017 04379 04/07/2017 IOAN PUSTAN Pustan Vladimir

26 M 2017 04380 04/07/2017 ANDREI IUŞUT La GLOIRE

27 M 2017 04381 04/07/2017 VALENTIN BUCUR WOODLAND COMPANY TOYS

28 M 2017 04382 04/07/2017 SC SAMMILLS DISTRIBUTION
SRL

ALCASANA
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(210) M 2017 04198
(151) 04/07/2017
(732) MIHAELA PANĂ , STR. ION

MIHALACHE NR. 142, BL.
BC, ET. B, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI , 011205, ROMANIA

(540)
Cyber Media

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

9. Software (programe) de calculator,
conținut media, software (programe) de
securitate.
35. Publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială.
38. Telecomunicații, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

42. Consultanță profesională privind
securitatea calculatoarelor, consultanță cu
privire la securitatea datelor, consultanță cu
privire la securitatea pe internet.
45. Consultanță în materie de securitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04262
(151) 04/07/2017
(732) ZAHIU LAURENŢIU VALENTIN,

STR. ISLAZ NR. 29, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011555, ROMANIA

(540)

RCM ROYAL
CONSTRUCŢII MODULARE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.04.09; 27.05.01; 27.05.02

(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).
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04285
(151) 04/07/2017
(732) SC ONCO TEAM DIAGNOSTIC

SRL, STR. ELEFTERIE NR.
9, SECTOR 5, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. 3, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021453

(540)

Onco Team Diagnostic
(531) Clasificare Viena: 20.05.07;

24.15.21; 26.01.16; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de analize medicale în
legătură cu tratamentul persoanelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04354
(151) 04/07/2017
(732) ELENA IRINA RADU , STR.

FOIŞORULUI NR. 15, BL. F9C,
SC. 1, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031174, ROMANIA

(540)
Lawyers Real Life

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04355
(151) 04/07/2017
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, COPILULUI NR. 14-18, ET.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Ardealul
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

roşu, galben, maro, portocaliu

(531) Clasificare Viena: 11.03.09;
25.01.13; 26.13.25; 27.05.11;
27.05.02; 29.01.15

(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, grăsimi comestibile
(excepţie uleiuri vegetale).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04358
(151) 04/07/2017
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

ROMVAC COMPANY
S.A., COM.VOLUNTARI,
SOS.CENTURII NR.7, ROMANIA,
ROMANIA

(540)
HERBAL-MYCODERM

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

5. Produse farmaceutice veterinare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04359
(151) 04/07/2017
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A

TINERILOR CU INIŢIATIVĂ, STR.
BIBESCU NR. 44, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, RO.DO, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ŞCOALA ROMÂNO-
BRITANICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT

PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
CAMBRIDGE ENGLISH

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 09.07.22;
26.01.16; 26.01.12; 26.01.21;
24.07.23; 27.05.01; 29.01.12

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04360
(151) 04/07/2017
(732) SC HARFA ONLINE

PUBLISHING SRL, STR.
TEMIŞANA NR. 5, CAMERA
9, ET. 1, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RECORDER
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 15.09.02;
16.01.04; 25.03.25; 29.01.12

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

9. Publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile sub
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formă de reviste, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), reviste generaliste, reviste de
muzică (tipărituri).
35. Servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate onilne dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile.
41. Publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizare de publicaţii electronice dintr-
o reţea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii dintr-o reţea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste pe internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04361
(151) 04/07/2017
(732) SC DIAMOND SLOT SRL, BLD.

15 NOIEMBRIE NR. 47, CAMERA
1, BL. 1, SC. A, AP. 6, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DIAMOND
(591) Culori revendicate:negru, alb,

albastru

(531) Clasificare Viena: 17.02.02;
27.05.04; 29.01.13

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04362
(151) 04/07/2017
(732) TIBOR SAJGÓ, NR. 215D, JUD.

MUREŞ, COMUNA PĂNET, SAT
BERGHIA, 547451, ROMANIA

(540)

OPTIMOO
(591) Culori revendicate:verde, turcoaz

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.

35. Servicii prestate de persoane fizice
sau organizaţii al căror scop principal
este de a oferi asistenţă în conducerea
afacerilor comerciale şi a unei intreprinderi
comerciale, precum si serviciile prestate
de unităţile de publicitate, în principal
comunicări publice, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare şi cu privire
la toate tipurile de bunuri sau servicii, cu
excepţia serviciilor de evaluări şi rapoarte
de ingineri care nu se referă direct la
lucru sau managementul afacerilor într-

o intreprindere industrială sau comercială,
procesare şi servicii de management fişier
calculator .

36. Evaluări financiare şi fiscale.

37. Minerit şi extracţia de ulei, servicii
instalare şi reparare de calculatoare
(hardware).

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi de
cercetare şi proiectare aferente, servicii
industriale pentru analiză şi cercetare,
design şi dezvoltare de hardware-ul
computerului şi software-ul cu excepţia
cercetării şi evaluării afacerilor.

44. Servicii furnizate de către membrii
de profesii, cum ar fi medici, veterinari,
psihanalişti servicii de tratament medica
proiectare de grădini.

45. Servicii juridice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04363
(151) 04/07/2017
(732) FUNDATIA EXCELLENCE, ŞOS.

BUCIUM NR. 55, JUD. IAŞI, IAŞI,
700287, ROMANIA

(540)

Grădiniţa Excellence
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(591) Culori revendicate:portocaliu,
verde, negru

(531) Clasificare Viena: 03.13.09;
27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, consiliere de business în
legătură cu franciza.
41. Servicii educaţionale, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
furnizare de cursuri educaţionale, informaţii
referitoare la educaţie, organizarea şi
coordonarea de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, servicii furnizate de
grădiniţe (educaţie sau divertisment),
creşe (educaţie), educaţie preşcolară,
prestarea de servicii de divertisment
şi educaţie pentru copii în centre
after-school, oferirea de facilităţi de
joacă pentru copii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, organizarea şi
susţinerea seminariilor, servicii de camping
(amuzament), servicii de tabere sportive,
tabere de vară (divertisment şi educaţie),
prezentări cinematografice, servicii de
club (amuzament sau educaţie), activităţi
sportive, educaţie fizică, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de serbări în
scopuri educative sau de divertisment,
organizarea de evenimente în scopuri
sportive, organizarea de evenimente
în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente în scopuri
educaţionale, organizarea competiţiilor
sportive, producţia de programe de radio
şi televiziune, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, scrierea şi
publicarea de texte, cu exceptia textelor
publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04364
(151) 04/07/2017
(732) BLAJ SORINA-DANIELA, STR.

OLTENI NR. 10, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
#numiefricadedentist

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

44. Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04365
(151) 04/07/2017
(732) SC LABORATOARELE

FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)

Fares 1929 M MIREASMĂ
(591) Culori revendicate:verde, galben,

roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 05.07.12;
25.01.19; 29.01.14; 27.05.01

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

30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și
infuzii din fructe și/sau plante nemedicinale,
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băuturi pe bază de ceai, fructe și/sau plante
nemedicinale, ceai cu gheață (iced tea).
32. Băuturi nealcoolice pe bază de ceai,
și/sau extract de ceai, și/sau fructe, și/
sau sucuri/ extracte de fructe, și/sau plante
nemedicinale, siropuri din fructe și/sau
plante nemedicinale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04366
(151) 04/07/2017
(732) FEDERATIA NATIONALA

A CRESCATORILOR DE
PORUMBEI DIN ROMANIA, STR.
FĂGĂRAŞ NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010898, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STRADA
ROZELOR NR. 12/3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
ROMANIA

(540)
EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ

DE SPORT COLUMBOFIL
A ROMÂNIEI

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

31. Animale vii, hrană și băuturi pentru
animale.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04367
(151) 04/07/2017
(732) AMBASADOR EVENTS SRL

, DRUMUL ODĂII NR. 34-36,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI ,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

Ambasad'Or Home
(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.22; 03.01.02; 03.01.23;
03.01.24; 05.03.17; 06.19.17;
06.07.04; 06.07.05; 29.01.14

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

36. Agenţii imobiliare, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, consultanţă privind
bunurile imobiliare, credite imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de supraveghere a construcţiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare în România.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04368
(151) 04/07/2017
(732) House of Prince A/S,

VESTER FARIMAGSGADE 19,
COPENHAGEN V, DK-1606,
DANEMARCA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

KING'S FAVOURITES
ORANGE

(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena: 03.01.01;
03.01.20; 03.01.24; 24.01.25;
24.05.20; 24.09.07; 27.05.01;
29.01.12

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau
prelucrat, produse din tutun, inlocuitori de
tutun (nu pentru uz medical), ţigări de foi,
trabucuri, brichete, chibrituri, articole pentru
fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi
pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,

ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice, produse din tutun
cu scop a fi încălzite, dispozitive electronice
şi piesele lor pentru încălzirea ţigărilor/
ţigaretelor sau tutunului.
   Se invoca: prioritatea nr.2017/33507 din 07.03.2017
 tara Azerbaijan, stare acceptata.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04369
(151) 04/07/2017
(732) CONACHE FAST FOOD SRL

, STR. SITEI NR. 11, CAM. 1,
JUDEŢUL BRAŞOV , BRAŞOV ,
500195, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT
CONSULTING SRL, OP 1,CP 298,
BRAŞOV, 500500

(540)

Zorba The Greek
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 08.05.01;
08.05.25; 29.01.12; 27.05.01;
02.07.05; 02.07.23; 02.01.08;
02.01.16; 02.01.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04371
(151) 04/07/2017
(732) SC ELITE GUARD SECURITY

SRL , STR. CAROL KNAPPE, NR.
89, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

ELITE GUARD SECURITY
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri

(531) Clasificare Viena: 03.01.08;
03.01.16; 03.01.24; 27.05.01;
27.05.11

(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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04373
(151) 04/07/2017
(732) SC BE FAMOUS FASHION SRL,

STR. ZAMFIR ARBORE NR. 4,
CAM 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Gentleman Shoes Good Shoes
Take you To Good Places

(591) Culori revendicate:negru, alb, auriu

(531) Clasificare Viena: 02.01.16;
02.01.23; 27.05.01; 29.01.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04374
(151) 04/07/2017
(732) SC LABORATOARELE

FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
ROMANIA

(740) SC CABINET ND GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6 A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)

Fares 1929 T TIHNĂ
(591) Culori revendicate:roşu, nuanţe de

roz, alb, verde, galben

(531) Clasificare Viena: 05.05.01;
05.05.04; 05.03.15; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24;
29.01.15

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

30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și
infuzii din fructe și/sau plante nemedicinale,
băuturi pe bază de ceai, fructe și/sau plante
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nemedicinale, ceai cu gheață (iced tea), ice
tea.
32. Băuturi nealcoolice pe bază de ceai,
și/sau extract de ceai, și/sau fructe, și/
sau sucuri/ extracte de fructe, și/sau plante
nemedicinale, siropuri din fructe și/sau
plante nemedicinale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04375
(151) 04/07/2017
(732) SC BE FAMOUS FASHION SRL,

STR. ZAMFIR ARBORE NR. 4,
CAM 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

WANDER FULL
SPORT SHOES

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
roşu, turquaz

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
24.17.20; 26.03.23; 26.07.25;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.14

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04376
(151) 04/07/2017
(732) SC LABORATOARELE

FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
ROMANIA

(740) CABINET ND GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6 A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
RO, ROMANIA

(540)

Fares 1929 VIGOARE
(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,

bej, gri, negru, crem

(531) Clasificare Viena: 05.03.14;
05.03.20; 05.11.02; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24;
29.01.15

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

30. Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi
infuzii din fructe şi/sau plante nemedicinale,
băuturi pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale, ceai cu gheaţă (iced tea).
32. Băuturi nealcoolice pe bază de ceai,
şi/sau extract de ceai, şi/sau fructe, şi/
sau sucuri/ extracte de fructe, şi/ sau
plante nemedicinale, siropuri din fructe şi/
sau plante nemedicinale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04377
(151) 04/07/2017
(732) ROMEO-MARIUS MUREŞANU,

STR. EPISCOP GRIGORIE LEU
NR. 63, BL. M2, SC. A, AP. 13,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP. 19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
B, ROMANIA

(540)

CASA MUNTENEASCA
(531) Clasificare Viena: 05.01.01;

07.01.09; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04378
(151) 04/07/2017
(732) IOAN PUSTAN, STR. LIVEZII

NR. 1, JUDEŢUL BIHOR, BEIUS,
415200, ROMANIA

(540)
Vladimir Pustan

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

9. Conținut media, discuri înregistrate
cu conținut video, discuri înregistrate cu
conținut audio, înregistrări video pe suport
magnetic, filme video, înregistrări video
descărcabile pe suport magnetic, cărți
audio, cărți electronice.

16. Cărți, cărți religioase, cărți educative,
cărți non-ficțiune, cărți de ficțiune, colecții
de cărți de ficțiune, colecții de cărți non-
ficțiune, cărți școlare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conținut înregistrat, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare.
38. Transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, transmitere de conținut
audio și video prin satelit, transmitere pe
internet de conținut creat de utilizatori,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat
pe internet, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, furnizare de acces
la conținut, site-uri și portaluri de internet,
transmitere de
mesaje, date și conținut prin internet și
alte rețele de comunicații, furnizare de
spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, difuzare video, transmisie
de filme video, servicii de transmisie video
la cerere, transmitere de date video pe
internet, servicii de difuzare video, audio și
TV, difuzare de programe video și audio prin
internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe Internet, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, difuzare
de material audio și video pe internet,
furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisii audio, video și multimedia
prin Internet și alte rețele de comunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și
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video într-o rețea globală de calculatoare,
furnizarea accesului la un portal de internet
care conține programe video la cerere,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video
la cerere, transmitere de fișiere audio,video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o
rețea globală de calculatoare.
41. Producție de videodiscuri pentru terți,
producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video,
servicii de închiriere de materiale video,
producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, servicii de înregistrări
audio, de filme, video și de televiziune,
producție de filme pe bandă video și pe
DVD-uri, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și
video, furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, scriere de
discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare.
42. Găzduire de conținut educațional
multimedia, găzduire de conținut de
divertisment multimedia, găzduire de
conținuturi multimedia pentru terți, stocare
electronică de conținut multimedia de
divertisment, găzduire de conținut digital, și
anume jurnale și bloguri online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04379
(151) 04/07/2017
(732) IOAN PUSTAN, STR. LIVEZII

NR. 1, JUDEŢUL BIHOR, BEIUS,
415200, ROMANIA

(540)
Pustan Vladimir

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

9. Conținut media pe suport magnetic ,
video discuri, filme video, înregistrări
video pe suport magnetic, înregistrări
video descărcabile pe suport magnetic,
discuri compacte (audio-video), casete
video preînregistrate cu muzică, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică pe
suport magnetic, discuri înregistrate cu
conținut video, videoclipuri din filme pre-
înregistrate, înregistrări audio pe suport
magnetic, cărți audio, discuri audio, casete
audio, înregistrări muzicale audio pe
suport magnetic care pot fi descărcate,
instrumente pentru
reducerea zgomotului în sisteme pentru
înregistrarea de semnale audio, cărți
electronice, cărți electronice descărcabile.
16. Cărți, cărți religioase, cărți școlare,
cărți educative, cărți non-ficțiune, cărți de
ficțiune.
35. Promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
37. Servicii consultative privind instalarea
de echipamente audiovizuale.
38. Furnizare de informații privind
comunicațiile media, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media, servicii de transmisie video,
servicii de comunicații video, servicii
de mesaje video, servicii de încărcare
video, transmisie video prin rețele digitale,
furnizare de linkuri către fișiere video,
servicii de conferințe video prin satelit,
servicii de transmisie video la cerere,
transmitere video interactivă în rețele
digitale, transmitere de date video pe
internet, servicii de difuzare
video, audio și TV, servicii de difuzare
video pe arii restrânse (narrowcasting),
difuzare de programe video și audio prin
internet, transmisie continuă (streaming)
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de material video pe Internet, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
transmitere de conținut audio și video prin
satelit, difuzare de material audio și video
pe internet, furnizarea accesului la un portal
de video-sharing, transmisie de informații
prin intermediul sistemelor de comunicații
video, transmitere de conținut audio și
video prin linii ISDN, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de
date, servicii de difuzare audio și video
prestate pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, transmitere de semnale audio
și/sau video digitale prin telecomunicații,
furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet,
transmitere de conținut audio și video
prin intermediul rețelelor de calculatoare,
transmitere de difuzări digitale audio și
video într-o rețea globală de calculatoare,
furnizarea accesului la un portal de internet
care conține programe video la cerere,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu
video la cerere, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de
date, inclusiv de fișiere descărcabile și
de fișiere difuzate într-o rețea globală
de calculatoare, difuzare audio, transmisii
audio prin satelit, servicii de teleconferințe
audio, servicii de comunicații audio, servicii
de transmisii audiovizuale, transmitere
de date audio pe internet, transmisie
de informații în domeniul audiovizual,
Radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat

pe internet, transmisii audio, video și
multimedia prin Internet și alte rețele
de comunicații, transmitere de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau internet, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmitere și distribuție de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet.
39. Stocare fizică de date, poze, fișiere
audio și cu imagini digitale stocate în format
electronic.
40. Multiplicare de discuri video, duplicarea
casetelor audio și video și a benzilor, servicii
de transfer de imprimări fotografice pe
casete video.
41. Furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, editare
video, producție de înregistrări video,
producție de filme video, producție de
materiale video, servicii de înregistrare
video, servicii de producție video, editare
de înregistrări video, înregistrări pe bandă
video, producție de videouri muzicale,
producție de materiale video formative,
producție de filme video preînregistrate,
producție de înregistrări audio și video
pe suporturi audio și video, servicii de
închiriere de materiale video, servicii pentru
difuzarea de înregistrări video, servicii
ale studiourilor pentru înregistrări video,
închiriere de înregistrări sonore și video,
servicii de înregistrare audio și video,
producție de filme pe benzi video, servicii
de editare audio și video, producție de
înregistrări sonore și/sau video, prezentări
de coloane sonore pentru filme video,
producție de înregistrări educative audio și
video, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii de înregistrări sonore și
video de divertisment, furnizare de servicii
de studio de înregistrare video, producție
și închiriere de filme pe casete video,
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servicii ale studiourilor de înregistrare,
film, video și televiziune, închiriere de
filme preînregistrate sub formă de casete
video, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, servicii
de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, producție de filme pe bandă
video și pe DVD-uri, servicii de divertisment
pentru potrivirea utilizatorilor cu înregistrări
audio și video, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări
audio și video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
Servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, servicii de
înregistrări audio, servicii de divertisment
audio, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări master audio,
producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare și producție
audio, închiriere de casete audio cu
muzică înregistrată, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii
de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de
cărți audio.
42. Stocare electronică de fișiere video
digitale, găzduirea unui site pentru
stocare electronică de fotografii digitale și
videoclipuri.
45. Servicii juridice referitoare la
exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producțiile de filme, de televiziune, video
și muzicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04380
(151) 04/07/2017
(732) ANDREI IUŞUT , STR. GHIOCEI

NR. 30, BL. 30 C, SC. 2, ET. 2,
AP. 64, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

La GLOIRE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.10

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04381
(151) 04/07/2017
(732) VALENTIN BUCUR, CALEA

VICTORIEI NR. 128 B, ET. 3, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WOODLAND COMPANY TOYS
(591) Culori revendicate:roşu
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(531) Clasificare Viena: 02.05.01;
02.05.23; 18.01.23; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04382
(151) 04/07/2017
(732) SC SAMMILLS DISTRIBUTION

SRL, STR. MIORIŢEI NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1, BIROUL
NR. 4, ET. 2, COMUNA BOTIZ,
JUD. SATU MARE, SAT BOTIZ,
ROMANIA

(540)

ALCASANA
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

alb

(531) Clasificare Viena: 05.01.01;
06.01.02; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.13

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

32. Apă plată, apă carbogazoasă, apă
(băuturi), apă potabilă, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de
izvor, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă gazoasă (carbonatată, apă minerală
carbogazoasă, ape minerale (băuturi).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
  Se invoca: prioritatea nr.874360633 din data de
05.04.2017, tara US, stare acceptata. 
  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


