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Cereri Mărci publicate în data de 14/02/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 00707 07/02/2017 S.C. WILD ROSE COSMETICS
S.R.L.

Romantic Beauty

2 M 2017 00708 07/02/2017 S.C. WILD ROSE COSMETICS
S.R.L.

Kiss Beauty

3 M 2017 00709 07/02/2017 ATANASIU GEORGIANA Delish EXPERIENCES

4 M 2017 00710 07/02/2017 PETRESCU DRAGOS MIHAI hApp! hApp!

5 M 2017 00711 07/02/2017 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

Storm snowcap

6 M 2017 00712 07/02/2017 SUCIU ŞTEFAN-BENIAMIN Autobit

7 M 2017 00713 07/02/2017 S.C. LAMAR STAR S.R.L. LAMAR Group

8 M 2017 00714 07/02/2017 S.C. REDEXPRO S.A. HOTEL FORUM

9 M 2017 00715 07/02/2017 S.C. LAMAR STAR S.R.L. ZEUSCARD

10 M 2017 00716 07/02/2017 PARVULESCU SORIN TRANSSYLVANIA TROPHY

11 M 2017 00717 07/02/2017 POLICONT S.R.L. Policont

12 M 2017 00718 07/02/2017 CIUCUR ALEXANDRU FACEM ARTA

13 M 2017 00719 07/02/2017 CARPUSOR GEORGE-ANDREI Mr.Goe

14 M 2017 00720 07/02/2017 S.C. ORIGO SHOP S.R.L. TROFIC naturaly evolved food

15 M 2017 00721 07/02/2017 S.C. EXPOTEHNICA S.R.L. EXPOTEHNICA

16 M 2017 00722 07/02/2017 RCS & RDS S.A. JURNALUL DE ŞTIINŢE

17 M 2017 00723 07/02/2017 RCS & RDS S.A. JURNALUL DE STIINTE

18 M 2017 00724 07/02/2017 GRESANU CRISTIAN IULIAN
PENESCU VIOLETA LUIZA

CORINT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de
07/02/2017

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2017 00725 07/02/2017 START CASA VISIO S.R.L. START CASA

20 M 2017 00726 07/02/2017 S.C. NEXT TAXI PLUS S.R.L. TAXI PLUS

21 M 2017 00727 07/02/2017 CRISTESCU VASILE
MARIAN ANGELO

DUPĂ UNCHIU'

22 M 2017 00728 07/02/2017 PICOIU VALENTIN BARRELS PUB DRINKS
EATERY by OXFIX

23 M 2017 00729 07/02/2017 S.C. VRANCART S.A. vrancarton

24 M 2017 00730 07/02/2017 S.C. PACO IMPEX S.R.L. PACO holding

25 M 2017 00731 07/02/2017 ISAILĂ OCTAVIAN AURUL TÂRNĂVII KOKELGOLD
KUKULLO ARANYA

26 M 2017 00732 07/02/2017 S.C. COFFEE CORNER
SERVICES S.R.L.

coffee corner

27 M 2017 00733 07/02/2017 SARMASAN VASILE DAN
STINCEL LIGIA-SANDA

Mezeluri domneşti,
ardeleneşti-ardeleneşti

28 M 2017 00734 07/02/2017 GAGHES CRISTIAN - HEINRICH SANTE INTERNATIONAL

29 M 2017 00735 07/02/2017 PAVEL ELENA ALINA sweeteria ALCHIMIE IN
CIOCOLATERIE

30 M 2017 00736 07/02/2017 FOTBAL CLUB OŢELUL S.A. F.C. OŢELUL GALAŢI 1964

31 M 2017 00737 07/02/2017 PETRESCU CORNEL MARIUS
EDUARD

ANGROSERIA

32 M 2017 00738 07/02/2017 PETRESCU CORNEL MARIUS
EDUARD

BUMSTOCK

33 M 2017 00739 07/02/2017 PETRESCU CORNEL MARIUS
EDUARD

EKOSTORE

34 M 2017 00740 07/02/2017 S.C. POMICOLA BOZ S.R.L. Mere de Boz

35 M 2017 00741 07/02/2017 GENTILAB S.R.L. kommio

36 M 2017 00742 07/02/2017 IMPLANT EXPERT S.R.L. La dentist cu Dr. Leahu
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37 M 2017 00743 07/02/2017 AOŞAN CRISTINA MIELAT

38 M 2017 00744 07/02/2017 MANDACHI STEFAN VALENTIN GLADIATOR

39 M 2017 00745 07/02/2017 MANDACHI STEFAN VALENTIN

40 M 2017 00746 07/02/2017 DIMSPORT S.R.L. CekyTuning power by
DIMSPORT
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(210) M 2017 00727
(151) 07/02/2017
(732) CRISTESCU VASILE, Str. Oituz nr.

73, et. 3, ap. 26, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(732) MARIAN ANG E L O ,  S t r .
Baraganului nr. 9, bl. L32, sc. A, et. 3,
ap. 16, judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

DUPĂ UNCHIU'

  

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

39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00728
(151) 07/02/2017
(732) PICOIU VALENTIN, Str. Dezrobirii

nr. 98, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

BARRELS PUB DRINKS EATERY by
OXFIX

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:190101; 241715;

260103; 260118; 270501; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00729
(151) 07/02/2017
(732) S.C. VRANCART S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud.
V r a n c e a ,  6 2 5 1 0 0 ,  A D J U D
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

vrancarton

(591) Culori revendicate:maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:190103; 270501;

270509; 270511; 290112;  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00730
(151) 07/02/2017
(732) S.C. PACO IMPEX S.R.L., Str.

Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 3, ap. 35,
parter, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PACO holding

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290101;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00731
(151) 07/02/2017
(732) ISAILĂ OCTAVIAN, Str. Aurel

Vlaicu nr. 2, judeţul Sibiu, , MEDIAŞ
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

AURUL TÂRNĂVII KOKELGOLD
KUKULLO ARANYA

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(Pantone 534), oliv (Pantone 458),
verde închis (Pantone 449), roşu
(Pantone 506), roz (Pantone 487)

  
(531) Clasificare Viena:010504; 010509;

050710; 090110; 270501; 290115;  

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

33 Vinuri.
35 Servicii de informaţii comerciale
referitoare la vinuri; strângerea la un loc în
beneficiul terţilor a produselor vitivinicole
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii putând fi asigurate
de magazine en-gros sau en-detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau

prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.
39 Livrare de vinuri; ambalare de produse
vitivinicole; depozitare de produse
vitivinicole.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2017 00732
(151) 07/02/2017
(732) S . C .  C O F F E E  C O R N E R

SERVICES S.R.L., Str. Primăverii nr.
7, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

coffee corner

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290113;  

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

11 Aparate pentru prăjit cafeaua; percolatoare
electrice de cafea; maşini de cafea expreso;
filtre de cafea electrice; ibrice de cafea
electrice fără fir; aparate pentru răcirea
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băuturilor; aparate de refrigerare; instalaţii
automate pentru prepararea cafelei.
30 Cafea; cafea măcinată; cafea liofilizată;
cafea aromata; cafea solubilă; cafea
decafeinizată; esenţe de cafea; uleiuri de
cafea; cafea gata preparată; cafea cu ciocolată;
cafea de malţ; boabe de cafea; cafea cu
gheaţă; doze de cafea; pungi de cafea; capsule
de cafea; cicoare (înlocuitori de cafea); cafea
cu lapte; arome de cafea; înlocuitori de cafea;
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua;
cafea verde; băuturi pe bază de cafea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizarea de
târguri în scopuri comerciale şi publicitare;
distribuţie de mostre; agenţii de
import-export; furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi); promovarea vânzărilor pentru
terţi; închiriere de standuri de vânzare;
închiriere de automate de vânzare; strângerea
la un loc în beneficiul terţilor a aparatelor
pentru prăjit cafeaua, a percolatoarelor
electrice de cafea, a maşinilor de cafea
expreso, a filtrelor de cafea electrice, a
ibricelor de cafea electrice fără fir, a
aparatelor pentru răcirea băuturilor, a
aparatelor de refrigerare, a instalaţiilor
automate pentru prepararea cafelei, a cafelei,
a cafelei măcinate, a cafelei liofilizate, a
cafelei aromate, a cafelei solubile, a cafelei
decafeinizate, a esenţelor de cafea, a uleiurilor
de cafea, a cafelei gata preparate, a cafelei cu
ciocolată, a cafelei de malţ, a boabelor de
cafea, a cafelei cu gheaţă, a dozelor de cafea,
a pungilor de cafea, a capsulelor de cafea, a

cicoarei (înlocuitori de cafea), a cafelei cu
lapte; a aromelor de cafea, a înlocuitorilor de
cafea, a preparatelor vegetale care înlocuiesc
cafeaua, a cafelei verde şi a băuturilor pe bază
de cafea, pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod (inclusiv
prin magazine en gross şi en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenta sau
prin mjloace electronice şi on line).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
40 Conservarea alimentelor şi a băuturilor;
măcinarea cafelei; răşnirea cafelei; prăjirea şi
prelucrarea cafelei.
43 Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi); servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2017 00733
(151) 07/02/2017
(732) SARMASAN VASILE DAN, Str.

Mircea Eliade nr. 31, judeţul Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(732) STINCEL LIGIA-SANDA, Str.
Nichita Stănescu nr. 17D, judeţul
Alba, , ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

Mezeluri domneşti,
ardeleneşti-ardeleneşti

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00734
(151) 07/02/2017
(732) G A G H E S  C R I S T I A N  -

HEINRICH, Bd. Alexandru Obregia
nr. 20, bl. A15, sc. 1, et. 8, ap. 33,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TRADE MARK AGENCY S.R.L.,
Str. Banul Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A,
et. 2, ap. 28, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

SANTE INTERNATIONAL

  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;

dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de 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). 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
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oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00735
(151) 07/02/2017
(732) PAVEL ELENA ALINA, Str. 3, nr.

19, Cartier Green City, judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  1  D E C E M B R I E
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

sweeteria ALCHIMIE IN
CIOCOLATERIE

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
497), turcoaz (Pantone 3395C), mov
(Pantone 497)

  
(531) Clasificare Viena:031301; 080123;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse dietetice, suplimente alimentare.

30 Produse din ciocolată; produse din cereale
cu îndulcitori naturali.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00736
(151) 07/02/2017
(732) FOTBAL CLUB OŢELUL S.A., Str.

Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 6,
biroul nr. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

F.C. OŢELUL GALAŢI 1964

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:011509; 070101;

210301; 240103; 240118; 270501;
290113;  

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
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acustice, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală; programe de calculator;
aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; echipamente de prelucrare a datelor,
calculatoare; aplicaţii software.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru sport;
echipamente de fotbal (îmbrăcăminte),
inclusiv crampoane pentru ghete de fotbal şi
pentru ataşare pe încălţămintea sport.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
comercializarea de produse diverse sub formă
de magazine en-gros sau en-detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de teleshopping.
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 00737
(151) 07/02/2017
(732) PETRESCU CORNEL MARIUS

EDUARD, Str. Căluşarilor nr. 2, bl.
43, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

ANGROSERIA

 
(531) Clasificare Viena:180114; 270501;

270512;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00707
(151) 07/02/2017
(732) S.C. WILD ROSE COSMETICS

S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr. 327, bl.
54, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 3, 030312,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Romantic Beauty

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00708
(151) 07/02/2017
(732) S.C. WILD ROSE COSMETICS

S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr. 327, bl.
54, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 3, 030312,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kiss Beauty

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 07/02/2017

12

(210) M 2017 00709
(151) 07/02/2017
(732) ATANASIU GEORGIANA, Str. Dr.

Carol Davila nr. 1, bl. 119A, sc. B, et.
1, ap. 26, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Delish EXPERIENCES

 
(531) Clasificare Viena:040505; 110103;

110104; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00717
(151) 07/02/2017
(732) POLICONT S.R.L., Piaţa Victoriei,

nr. 33, ap. 2, Jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Policont

 
(531) Clasificare Viena:200103; 200701;

270315; 270501;  

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; contabilitate; evidenţa
contabilă; evidenţa contabilă a salariilor şi
concediilor medicale; întocmire şi depunere
bilanţ contabil anual şi semestrial;
completarea şi prelucrarea registrelor
contabile; consultanţă fiscală (contabilitate);
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pregătirea evaluării computerizate în vederea
impozitării (contabilitate); planificarea
obligaţiilor fiscale (contabilitate); servicii de
consiliere referitoare la declaraţiile de venit
(contabilitate); servicii de depunere a
declaraţiilor fiscale; audit; consultanţă în
domeniul auditului; audit contabil; auditare
afaceri; servicii de consultanţă fiscală şi
asistenţă la întocmirea declaraţiilor fiscale;
întocmirea declaraţiilor fiscale; facturare;
întocmirea statelor de plată; pregătirea
taxelor; servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fiselor contabile; furnizarea de rapoarte
privind informaţiile contabile; revizii
contabile; întocmire de documente referitoare
la impozitare; întocmirea situatiilor financiare;
întocmire de documente comerciale; întocmire
de documente contabile; servicii în domeniul
afacerilor oferite de experţi contabili;
compilarea informaţiilor în baza de date
computerizate; compilarea statisticilor;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de
reclame, difuzare de anunţuri publicitare,
publicitate oniine, organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale, distribuirea de
materiale publicitare, şi anume pliante,
prospecte, broşuri, mostre, distribuirea de
materiale de marketing şi materiale
promoţionale în legatură cu domeniul
financiar-contabil; funcţii de birou; relaţii
publice; consultanţă profesională privind
administrarea personalului; administrarea
resurselor umane şi servicii de evidentă a
personalului.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; analiză financiară;
informaţii financiare; expertiză fiscală;
servicii de consiliere financiară privind
impozitele; servicii de consultanţă fiscală (nu

contabilitate); consultanţă şi asistenţă la
întocmire a dosarelor de credit, leasing,
obţinerea certificatelor fiscale şi a
certificatelor constatatoare.
45 Consiliere cu privire la litigii fiscale;
servicii de asistenţă pentru litigii fiscale;
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor
fiscale (servicii juridice) servicii de asistenţă
privind întocmirea de contestaţii şi plângeri
contravenţionale; servicii de expertize
contabile judiciare şi extrajudiciare (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00710
(151) 07/02/2017
(732) PETRESCU DRAGOS MIHAI, Str.

Londra nr. 18A, et. 4, ap. 12, sector 1,
, BUCURESTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

hApp! hApp!

 
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

270509; 270522;  

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

43 Asigurarea de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică); servicii de catering; servicii
contractuale de alimentaţie;rezervări la
restaurant; restaurante cu autoservire;
restaurante de delicatese; restaurante (servirea
mesei);restaurante pentru turişti; servicii de
rezervări la restaurant; restaurante specializate
în preparate la grătar;servicii de restaurant cu
servire la pachet; servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide; servire

de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri; furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante; servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante; prepararea alimentelor; servire de
alimente şi băuturi; servicii de preparare a
alimentelor; servicii de ospitalitate (alimente
şi băuturi); servicii de restauraţie pentru
aprovizionarea alimentelor; servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi; furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi; închiriere
de săli pentru evenimente sociale; furnizare de
spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale;
servicii ale bistrourilor; furnizare de alimente
şi băuturi pentru oaspeţi în restaurante; servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00718
(151) 07/02/2017
(732) CIUCUR ALEXANDRU, Str. Slt.

Gheorghe Bărboi, nr. 10, bl. 10, sc. 1,
ap. 1, Jud. Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FACEM ARTA

(531) Clasificare Viena:020109; 200103;
260108;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru

oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2017 00720
(151) 07/02/2017
(732) S.C. ORIGO SHOP S.R.L., Str.

Lipscani nr. 9, sector 5, 050071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TROFIC naturaly evolved food

(591) Culori revendicate:negru, turcoaz
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 07/02/2017

16

(210) M 2017 00719
(151) 07/02/2017
(732) CARPUSOR GEORGE-ANDREI,

Aleea Griviţei, nr. 5, Jud. Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(540)

Mr.Goe

(591) Culori revendicate:roşu, verde
deschis, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:011511; 270501;

270507; 290113;  

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

32 Sucuri; sucuri de legume (băuturi);
amestec de sucuri de fructe; concentrate de
sucuri de fructe; sucuri de fructe utilizate ca
băuturi; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice); băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00721
(151) 07/02/2017
(732) S.C. EXPOTEHNICA S.R.L., Str.

Tarlaua 16, parcela 104/21, nr. 960,
Jud. Prahova, 107070, BLEJOI
ROMANIA 

(540)

EXPOTEHNICA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:261111; 261113;

270501; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00711
(151) 07/02/2017
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Storm snowcap

  

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

30 Chec cu diverse umpluturi şi diverse
glazuri, biscuiţi, produse de patiserie, dulciuri
de diverse sortimente (ciocolată, spume
desert, napolitane, caramele), zahăr, orez,
făină şi preparate făcute din cereale. 
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor incluse în clasa
30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00722
(151) 07/02/2017
(732) RCS & RDS S.A., Str. Dr. Staicovici

nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I,
et. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JURNALUL DE ŞTIINŢE

(591) Culori revendicate:gri, albastru, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260725;

270501; 290114;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00723
(151) 07/02/2017
(732) RCS & RDS S.A., Str. Dr. Staicovici

nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I,
et. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JURNALUL DE STIINTE

  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00724
(151) 07/02/2017
(732) GRESANU CRISTIAN IULIAN,

Str. Vasile Lascăr, nr. 23-25, et. 1, ap.
5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PENESCU VIOLETA LUIZA, Str.
Spătarului, nr. 6, et. 1, ap. 12, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORINT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:070108; 241725;

270501; 270507; 270511; 290112;  

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

16 Hârtie, 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00712
(151) 07/02/2017
(732) SUCIU ŞTEFAN-BENIAMIN, Str.

Tonorog nr. 263, Judeţul Mureş, ,
SÂNTANA DE MUREŞ ROMANIA

(540)

Autobit

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00725
(151) 07/02/2017
(732) START CASA VISIO S.R.L., Calea

Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

START CASA

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

270501; 290113;  

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

9 Dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice;
dispozitive electrice ştiinţifice şi de laborator
pentru tratament; aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate; dispozitive optice,
amplificatori şi dispozitive de corecţie;
dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare; dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi; instrumente de măsurare,
detectare şi monitorizare, indicare şi control;
aparate pentru cercetare ştiinţifica şi de
laborator, aparate şi simulatoare educaţionale
aparate cu magneţi superconductori; aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate;
aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric; componente
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electrice şi electronice; alarme şi echipamente
de avertizare; echipamente de protecţie şi
siguranţă; senzori de fum; sisteme de stingere
a incendiilor; aplicatie software pentru servicii
de cloud computing; aplicaţie software pentru
servicii de reţele sociale prin internet.
35 Publicitate, marketing şi servicii de
promovare; analiză de afaceri, servicii de
cercetare şi de informare; asistenţă de afaceri,
management şi servicii administrative; servicii
de comercializare şi de informare a
consumatorilor cu privire la activitatea
comercială; servicii de administrare a
afacerilor pentru vânzări de prelucrare
efectuate pe internet; intermediar de afaceri şi
servicii de consultanţă în domeniul vânzării de
produse şi servicii de redare; servicii de
comert electronic, şi anume, furnizarea de
informaţii despre produse prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzări, de comandă şi de
achiziţionare produse şi servicii în legatură cu
produsele de construcţii, serviciile de
construcţii, precum şi în domeniile conexe
acestora; procurarea contractelor pentru
cumpararea şi vânzarea de bunuri;
achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi; servicii de gestionare a
vânzărilor; publicitate de site-uri web de
afaceri; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri publicitare; publicitate, inclusiv
publicitatea on-line pe o reţea de calculatoare;
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; gestionare de programe
de stimulare şi fidelizare; prelucrare
electronică a comenzilor; servicii de comenzi
online; administrarea afacerilor comerciale;
consultan ţă  ş i  informa ţ i i  privind
managementul afacerilor comerciale;
consultanţă în materie de eficienţă a
afacerilor; consultanţă privind planificarea în
afaceri; servicii de consiliere, consultanţă şi

informare în administrarea şi managamentul
afacerilor; consultanţă în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului;
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului;
servicii de intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzării de produse şi
prestării de servicii; intermediere de afaceri
comerciale pentru terţi; servicii de
intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; servicii de intermediere şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
materialelor de construcţii, a serviciilor de
construcţii precum şi în domeniile conexe
acestora; servicii online de consultanţă legate
de materialele de construcţii, serviciile de
construcţii, precum şi în domeniile conexe
acestora; consultanţă  în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului
cu privire la materialele de construcţii,
serviciile de construcţii şi serviciile conexe
acestora.
41 Furnizare de publicaţii on-line; publicare
de broşuri; publicare de afişe; servicii de
scriere pentru bloguri; activităţi culturale;
activităţi sportive şi culturale; coordonare de
activităţi culturale; divertisment; informaţii
referitoare la recreere; organizare de
competiţii; organizare de conferinte, expoziţii
şi concursuri; organizare de prezentări în
scopuri recreative; consiliere în carieră
(educaţie); consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării; coordonare de expoziţii cu scop
educativ; servicii educative pentru adulţi
referitoare la probleme de mediu; servicii
educative în materie de conservare a naturii;
servicii educative în materie de poluare a apei;
servicii educaţionale în domeniul arhitecturii;
servicii educaţionale în domeniul designului;
servicii educaţionale legate de conservarea
mediului; servicii de formare în domeniul
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designului; organizare de expoziţii în scop
educativ. 
42 Servicii IT; inginerie de software;
consultanţă în domeniul ingineriei civile;
construcţii civile; consultanţă în domeniul
ingineriei telecomunicaţiilor; consultanţă în
domeniul tehnic; consultanţă tehnică în
domeniul ingineriei mediului; consultanţă
tehnică în materie de proiectare; consultanţă
tehnică în materie de testare; desen tehnic;
elaborare de rapoarte tehnice; efectuarea de
expertize tehnice; estimări în domeniul
tehnologic efectuate de ingineri; realizarea de
rapoarte tehnice; planificare de proiecte
tehnice în domeniul ingineriei; realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcţii; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei mediului înconjurător;studii
tehnice de fezabilitate; servicii de proiectare
în ingineria civilă; evaluarea proprietatilor
imobiliare (nu financiare); servicii de
inspectie pentru clădiri şi pentru locuinte
(expertiză); ridicare topografică de drumuri;
arhitectură; consultanţă în arhitectură;
furnizare de informaţii în domeniul designului
arhitectural printr-un site web; întocmire de
rapoarte arhitecturale; întocmire de proiecte
de arhitectură; întocmirea de planuri
arhitecturale; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri; servicii de arhitectura
de interior şi exterior; realizarea de rapoarte
privind arhitectura; planificare urbanistică;
servicii pentru proiectarea de ansambluri
rezidenţiale; servicii de proiectare asistată de
calculator pentru proiecte de construcţii;
servicii de proiectare asistată de calculator în
domeniul arhitecturii; servicii de proiectare a
caselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00726
(151) 07/02/2017
(732) S.C. NEXT TAXI PLUS S.R.L., Str.

Culturii nr. 33, cam 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAXI PLUS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

38 Servicii de dispecerat taxi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00713
(151) 07/02/2017
(732) S.C. LAMAR STAR S.R.L., Str.

Ghe. Doja nr. 215A, camera 5, Judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

LAMAR Group

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270511; 290112;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
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 00714
(151) 07/02/2017
(732) S.C. REDEXPRO S.A., Str.Gheorghe

Doja nr.215 A, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

HOTEL FORUM

  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00715
(151) 07/02/2017
(732) S.C. LAMAR STAR S.R.L., Str.

Ghe. Doja nr. 215A, camera 5, Judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ZEUSCARD

(591) Culori revendicate:bleu, albastru,
galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270521; 290114;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
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 00716
(151) 07/02/2017
(732) PARVULESCU SORIN, Str.

Voltaire nr. 3, ap. 1, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TRANSSYLVANIA TROPHY

(591) Culori revendicate:vişiniu, roşu, gri
închis, gri deschis, argintiu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;

030724; 240109; 270501; 290114;  

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

35 Promovarea competiţiilor şi evenimentelor
sportive naţionale şi internaţionale de off-road
(auto, atv, moto); organizarea de târguri în
scopuri comerciale şi publicitare; distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; servicii de publicitate,
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marketing şi promovare; realizarea de
reclame; anunţuri publicitare; publicitate
online; promoţii; informaţii comerciale.
39 Organizare de tururi sportive, competiţii şi
călătorii (transport), organizarea de expediţii
off-road.
41 Organizarea de competiţii naţionale şi
internaţionale de off-road (auto, atv, moto);
organizarea şi coordonarea de competiţii,
evenimente şi turnee sportive; antrenări pentru
competiţii automobilistice; activităţi sportive
şi culturale; servicii de divertisment sub formă
de evenimente sportive; evenimente cu privire
la organizarea de activităţi umanitare şi de
protejare a mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00738
(151) 07/02/2017
(732) PETRESCU CORNEL MARIUS

EDUARD, Str. Căluşarilor nr. 2, bl.
43, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

BUMSTOCK

 
(531) Clasificare Viena:241501; 260518;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00739
(151) 07/02/2017
(732) PETRESCU CORNEL MARIUS

EDUARD, Str. Căluşarilor nr. 2, bl.
43, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

EKOSTORE

 
(531) Clasificare Viena:180119; 270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
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produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00740
(151) 07/02/2017
(732) S.C. POMICOLA BOZ S.R.L., Str.

Principală nr. 40, jud. Alba, , BOZ
ROMANIA 

(540)

Mere de Boz

  

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

31 Mere crude; mere proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00741
(151) 07/02/2017
(732) GENTILAB S.R.L. ,  Aleea

Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 3, ap.
104, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

kommio

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:210116; 270501;

270504; 270511; 270515; 290112;  

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

35 Compilarea informatiilor în baze de date
computerizate; compilarea statisticilor;
management computerizat al fişierelor
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori); agenţii
de informare comercială; cercetare de
marketing; sondaje de opinie; prezentarea de
produse în mediile de comunicare din retail.
38 Comunicaţii cu telefonul mobil; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicarea cu
terminale de computere; transmiterea
mesajelor; servicii de teleconferinţă;
transmisia de fişiere digitale; transmiterea
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mesajelor şi imaginilor asistată de calculator.
41 Servicii de amuzament; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; informaţii despre educaţie
informaţii despre distracţie; informaţii despre
posibilitatile de recreere; organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea şi susţinerea seminarelor;
publicarea textelor altele decât textele
publicitare.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2017 00742
(151) 07/02/2017
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L., Str.

Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 3,
ap. 18, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La dentist cu Dr. Leahu

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:020910; 050302;

050314; 270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Stomatologie; stomatologie estetică;
furnizare de informaţii despre stomatologie;
consiliere în domeniul stomatologiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00743
(151) 07/02/2017
(732) AOŞAN CRISTINA, Str. Şos.

Galaţi-Bârlad nr. 1, judeţul Galaţi, ,
VIRLEZI ROMANIA 

(540)

MIELAT

  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; dezinfectante.
30 Zahăr, miere, sirop de melasă; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00744
(151) 07/02/2017
(732) M A N D A C H I  S T E F A N

VALENTIN, Bdul. 1 Decembrie
1918 nr. 66, Judeţul Suceava, 720284,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

GLADIATOR

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:090721; 230505;

270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00745
(151) 07/02/2017
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
Judeţul Suceava, 720284, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

020123; 040503; 040521; 290103;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00746
(151) 07/02/2017
(732) DIMSPORT S.R.L., Str. Margelelor

nr. 18, Vis a vis de nr. 3A, sector 6,
063231, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CekyTuning power by DIMSPORT

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
 

(531) Clasificare Viena:170102; 270501;
270511; 290112;  

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

9 Case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare.
35 Publicitate.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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