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Cereri Mărci publicate în 15.03.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01356 08/03/2017 ALL STAR SECURITY SYSTEMS

S.R.L.
ALL STAR SECURITY
SYSTEMS

2 M 2017 01369 08/03/2017 S.C. ECLERISSIMO SRL-D Bel Éclair

3 M 2017 01403 08/03/2017 PARK EXPERT SERVICE DTL
S.R.L.

CAROUSEL EVENTS CREATIV.
PENTRU TINE.

4 M 2017 01459 08/03/2017 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. ZF MOBILIO Apps and Business
Forum

5 M 2017 01504 08/03/2017 INTEGRUM GROUP S.R.L. Integrum

6 M 2017 01505 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. PRODUS 100% ROMÂNESC
AVICOLA MIHĂILEŞTI GIURGIU

7 M 2017 01506 08/03/2017 DOMENIILE SAHATENI S.R.L. 3 FETE NEGRE

8 M 2017 01508 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. PRODUS 100% ROMÂNESC
AVICOLA MIHĂILEŞTI GIURGIU

9 M 2017 01509 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. PRODUS 100% ROMÂNESC
AVICOLA MIHĂILEŞTI GIURGIU

10 M 2017 01510 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. CONASU' MĂRGELATU Puiu'
Puiu' Light

11 M 2017 01511 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. PRODUS 100% ROMÂNESC
AVICOLA MIHĂILEŞTI GIURGIU

12 M 2017 01512 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. PUIU JUNIOR

13 M 2017 01513 08/03/2017 CARGOPEDIA S.R.L. Bursa de transport marfă
Cargopedia

14 M 2017 01514 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. CONAŞU' LA CONAŞU' O MASĂ
PE CINSTE! SĂRBATORI
FERICITE!
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15 M 2017 01515 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. MĂRGELATU' SĂRBĂTORI
FERICITE! CĂUTAT! FRIPT SAU
COPT ROMANIA'S MOST
WANTED!

16 M 2017 01516 08/03/2017 H.A.S. REAL ESTATE S.R.L. PUIU' LIGHT PUI DE-O MASĂ
COPIOASĂ. SĂRBĂTORI
FERICITE

17 M 2017 01517 08/03/2017 RESOURCE ORGANISATION
FOR ORDERS TECHNOLOGY
S.R.L.

ROOT

18 M 2017 01518 08/03/2017 PAINA FLORIAN ADRIAN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

DAVI CRYSTALS

19 M 2017 01519 08/03/2017 JINGA GHEORGHE PARTIDUL MUNCITORESC
CRESTIN DEMOCRAT
GHEORGHE JINGA PMCD
Gh.JINGA

20 M 2017 01520 08/03/2017 MARIAN ABUTOAIEI GSM ZONE SERVICE &
ACCESORIES

21 M 2017 01521 08/03/2017 PANDREA ANCA IOANA FREESTYLE DINNER

22 M 2017 01522 08/03/2017 S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L. GOLD FISH

23 M 2017 01523 08/03/2017 S.C. INSTAL SIB S.R.L. INSTAL SIB

24 M 2017 01524 08/03/2017 S.C. HAD SECURITY ESCORT
S.R.L.

HAD SECURITY ESCORT

25 M 2017 01525 08/03/2017 Tianchang Kuanren Electronics
Co., Ltd.

ALIEN

26 M 2017 01526 08/03/2017 S.C. WELT IMOBILIARE S.R.L. WELT IMOBILIARE - căutăm
împreună, reuşim împreună!

27 M 2017 01527 08/03/2017 DANDES ALEXANDRU CRISTIAN FOOD OF BUCHAREST

28 M 2017 01528 08/03/2017 Developchain LTD skyprivate.com

29 M 2017 01529 08/03/2017 ASOCIATIA TARANII
DOBROGENI

ŢĂRANII DOBROGENI

30 M 2017 01530 08/03/2017 S.C. RELIAN REMORCI S.R.L. RELIAN REMORCI
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31 M 2017 01531 08/03/2017 S.C. NOVOCHEM ROMANIA
S.R.L.

QFluid

32 M 2017 01532 08/03/2017 S.C. ELTON CORPORATION S.A. LEO-GREEN 360

33 M 2017 01533 08/03/2017 SAVOPOL MARIANA-VALERIA Dialogue SOCIAL BAR EST.
2017

34 M 2017 01534 08/03/2017 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. RED CHERRY

35 M 2017 01535 08/03/2017 S.C. SEVEN NELL S.R.L. BAIGLI NELL

36 M 2017 01536 08/03/2017 S.C. ROM BIL GUARD S.R.L. ROM - BIL GUARD PAZA SI
PROTECTIE

37 M 2017 01537 08/03/2017 PANĂ VIOLETA viollett fashion

38 M 2017 01538 08/03/2017 S.C. LOHUIS ROMANIA IMPEX
S.R.L.

LOHUIS That's all-light

39 M 2017 01539 08/03/2017 S.C. REALPRO S.R.L. REALPRO

40 M 2017 01540 08/03/2017 BACAIN IULIAN VIVASCON

41 M 2017 01541 08/03/2017 BACAIN IULIAN LIFENRG

42 M 2017 01542 08/03/2017 S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L. MACHETĂ INTERACTIVĂ

43 M 2017 01543 08/03/2017 CĂMARA MOŢULUI S.R.L. CĂMARA MOŢULUI

44 M 2017 01544 08/03/2017 BACAIN IULIAN HESHOUTANG

45 M 2017 01545 08/03/2017 SIFI - SOCIETA INDUSTRIA
FARMACEUTICA ITALIANA SPA

EPINERV

46 M 2017 01546 08/03/2017 SIFI - SOCIETA INDUSTRIA
FARMACEUTICA ITALIANA SPA

PML CRONO

47 M 2017 01547 08/03/2017 S.C. ACCES AUTO TRADING
S.R.L.

HIMALAYA Lifelong Energy

48 M 2017 01548 08/03/2017 DRAGOMIR MIHAELA SORINA Arena Med Priviri limpezi. Inimi
Puternice. Fără compromisuri
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(210) M 2017 01356
(151) 08/03/2017
(732) ALL STAR SECURITY SYSTEMS

S.R.L., B-dul. Dimitrie Pompei nr.
10A, CONECT 1, et. 3, MODUL IV,
sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ALL STAR SECURITY SYSTEMS

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:011108; 270501;

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

clase:
37 Instalare sisteme de alarmă.
38 Servicii de dispecerat monitorizare.
39 Transport securizat.
45 Servicii de siguranţă, protecţia bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01369
(151) 08/03/2017
(732) S.C. ECLERISSIMO SRL-D, Str.

Ion Andreescu nr. 3, et. 1, ap. 2, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Bel Éclair

(591) Culori revendicate:roz, negru
(531) Clasificare Viena:250113; 270501;

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

clase:
30 Dulciuri; prăjituri; prăjiturele; băuturi pe
bază de ciocolată, cafea si cacao; băuturi din
cafea cu lapte; cafea; băuturi pe bază de ceai;
băuturi răcoritoare; biscuiţi; bomboane;
torturi; îngheţată.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor; băuturi din suc de fructe
non-alcoolice; sucuri de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01403
(151) 08/03/2017
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

S.R.L., Str. Divertismentului nr. 1,
Judeţul Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA

(540)

CAROUSEL EVENTS CREATIV.
PENTRU TINE.

(591) Culori revendicate:mov, roz-siclam,
alb

(531) Clasificare Viena:260418; 260725;
261113; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01459
(151) 08/03/2017
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.

Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI 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)

ZF MOBILIO Apps and Business Forum

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:020914; 270501;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri;
caractere tipografice, clişee; panouri
publicitare din hârtie sau carton; atlase
(tipărituri), cărţi; calendare; agende; gravuri;
reprezentări grafice; reproduceri grafice; hărţi,
lucrări litografice de artă, machete
arhitecturale; fotografii; hârtie pergament;
tipărituri; portrete; postere, prospecte; matriţe;
cărţi de scris sau colorat.
35 Publicitate; agenţii de publicitate;
actualizarea şi raspândirea materialelor
publicitare; închiriere spaţii publicitare;
consultanţă profesionala în materie de afaceri;
consiliere consumatori; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; distribuire materiale publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
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sau de publicitate; prognoze economice;
informaţii şi anchete de afaceri; marketing,
studii de marketing; producţia de clipuri
publicitare; relaţii publice; publicarea textelor
publicitare; publicitate şi reclame radio şi tv;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; editarea ziarelor,
revistelor, periodicelor.
38 Telecomunicaţii; transmisii de televiziune;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
comunicaţii cu telefonul mobil; transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistata de calculator;
transmisie radio.
40 Tipografie; tipărirea ziarelor; tipărire
litografică, tipărire offset; fotogravură.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; jocuri şi concursuri;
organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, seminariilor, conferinţelor,
congreselor, simpozioanelor; publicarea
cărţilor; prezentări cinematografice; informaţii
referitoare la educaţie; organizare de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film; fotografie;
producţie de programe radio şi televiziune;
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, servicii prestate de reporterii de
ştiri, programe de televiziune.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web,
fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile; crearea de
pagini de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01531
(151) 08/03/2017
(732) S.C. NOVOCHEM ROMANIA

S.R.L., Str. Gheorghe Doja nr. 17, ap.
4-5, judeţul Mureş, 540342, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

QFluid

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

1 Inhibitori pentru mortar (substanţe chimice);
apă demineralizată, nu de uz medical; lichid
degivrant pentru parbrize; lichide antigel
pentru parbrize; lichide de frână; uleiuri
pentru circuite hidraulice; uleiuri pentru
suspensii hidraulice; uleiuri hidraulice pentru
circuite de frânare; antigeluri; antigel pentru
radiatoare de vehicule; antigel pentru sistemul
de răcire al vehiculelor; aditivi chimici pentru
mortar.
3 Lichide pentru spălarea parbrizelor; produse
de curăţare pentru parbriz; solvenţi pe bază de
alcool utilizaţi ca produse de curăţare.
4 Lubrifianţi; uleiuri lubrifiante sintetice;
lubrifianţi pentru automobile; uleiuri minerale
lubrifiante; lubrifianţi pentru maşini-unelte;
lubrifianţi pentru suprafeţe metalice;
lubrifianţi pentru prelucrarea metalelor;
lubrifianţi pentru maşini industriale;
lubrifianţi pentru motoarele vehiculelor;
lubrifianţi pentru echipamente agricole;
lubrifianţi pe bază de ulei; lubrifianţi pentru
protecţia lanţurilor de fierăstraie; uleiuri
lubrifiante pentru motoare pe benzină;
lubrifianţi folosiţi ca uleiuri pentru angrenaje;
uleiuri lubrifiante pentru aparate industriale de
refrigerare; uleiuri lubrifiante care conţin
aditivi care protejează metalul împotriva
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uzurii prin frecare; uleiuri pentru
turbocompresoare; uleiuri pentru motoare;
uleiuri pentru turbine; uleiuri pentru
angrenaje; uleiuri de gresare; uleiuri pentru
demulare; uleiuri pentru lanţuri; uleiuri
sintetice de compresor; agenţi de demulare
(uleiuri); uleiuri de lubrifiere sub formă de
uleiuri hidraulice; uleiuri industriale pentru
lubrifierea suprafeţelor; lubrifianţi sub formă
de uleiuri; uleiuri pentru motoare de
autovehicule; uleiuri şi gresanţi de lubrifiere;
uleiuri de lubrifiere pentru roţi; uleiuri pentru
tratarea termică a metalelor; uleiuri de
decofrare (construcţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01513
(151) 08/03/2017
(732) CARGOPEDIA S.R.L., Şos.

Iancului, nr. 53, bl. 102B, sc. A, ap.
40, sector 2, 021719, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bursa de transport marfă Cargopedia

  
(531) Clasificare Viena:190303; 260116;

270501;  

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

35 Servicii de birou (lucrări); administraţie
comercială; publicitate şi marketing.
39 Transport de marfa.
42 Creare şi întreţinere de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01532
(151) 08/03/2017
(732) S.C. ELTON CORPORATION

S.A., Str. Câmpului nr. 5, judeţul
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA 

(540)

LEO-GREEN 360

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01533
(151) 08/03/2017
(732) SAVOPOL MARIANA-VALERIA,

Str. Munţii Carpaţi nr. 19, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dialogue SOCIAL BAR EST. 2017

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01534
(151) 08/03/2017
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., Bd.

Voluntari nr. 80, Lot 4, C3, Etaj,
Camera 1, Jud. Ilfov, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

RED CHERRY

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri
(531) Clasificare Viena:050706; 260116;

260118; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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 în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 08.03.2017

9

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01514
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONAŞU' LA CONAŞU' O MASĂ PE
CINSTE! SĂRBATORI FERICITE!

(591) Culori revendicate:vernil, roşu, gri,
galben, portocaliu, alb, negru, bleu

(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
030725; 250119; 290115;  

(511) Produse şi/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.

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01535
(151) 08/03/2017
(732) S.C. SEVEN NELL S.R.L., Str.

Taberei nr. 3A, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

BAIGLI NELL

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat; servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat; 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;
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
patiserie şi cofetărie 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
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intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01536
(151) 08/03/2017
(732) S.C. ROM BIL GUARD S.R.L., Şos.

Leordeni nr. 94, bl. SECOM, sc. 1, et.
1 ap. 22, Judeţul Ilfov, , POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

ROM - BIL GUARD PAZA SI
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:240113; 240911;

260409; 270501; 290114;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01537
(151) 08/03/2017
(732) PANĂ VIOLETA, Str. Aurel Perşu

nr. 146, sector 4,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

viollett fashion

  
(531) Clasificare Viena: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 diverse (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
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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; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01538
(151) 08/03/2017
(732) S.C. LOHUIS ROMANIA IMPEX

S.R.L., B-dul Iuliu Maniu, nr. 528, et.
1, sector 6, 061129, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

LOHUIS That's all-light

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

(531) Clasificare Viena:240901; 270501;
270502; 290113;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
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; lămpi de avertizare avarie; corpuri
electrice de iluminat de urgenţă (lămpi
avarie); întrerupătoare automate de curent
(siguranţe); întrerupătoare de curent;
întrerupătoare electromagnetice cu arc pentru
curenţi; adaptoare (stechere); adaptori pentru
prize schuko (racord electric); balasturi pentru
tuburi fluorescente; balasturi electronice
pentru lămpi cu halogen; balasturi electronice
pentru tuburi fluorescente; bloc prize; cablu
coaxial; cordoane electrice, cu conectori,
pentru alimentare; prelungitoare electrice;
prelungitoare electrice cu conectori;
prelungitoare (cablu coaxial - cablu tv); prize
tv; prize de curent; prize de curent (schuko);
prize telefon; prize calculator; prize calculator
şi telefon; proiectoare; proiectoare electrice;
proiectoare LCD; senzori de mişcare; senzori
de fum; siguranţe; siguranţe automate de
curent; sonerii electrice; sonerii electronice;
sonerii electrice fără fir; sonerii electronice
fără fir; stechere; tambur rotativ cu prize
electrice fără cablu; telecomenzi; telecomenzi
multifuncţionale; telecomenzi pentru
proiectoare; tuburi cu descărcare electrică,
altele decât cele pentru iluminat; prize bloc.
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; corpuri
de iluminat; corpuri de iluminat pentru tuburi
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fluorescente; corpuri de iluminat cu senzor;
corpuri de iluminat din plastic, fixate pe
perete, pentru tuburi fluorescente; corpuri de
iluminat (aplice pentru baie) cu dispersor;
corpuri de iluminat stradale; plafoniere cu
senzor; aplice hol (cu scop de iluminat) cu
senzor; corpuri de iluminat industrial; lanterne
cu leduri; lămpi cu vapor de mercur; becuri;
becuri economice; becuri joasă tensiune;
becuri pentru frigider; becuri pentru lanternă;
becuri reflector; becuri halogen; becuri cu led;
tuburi cu led; corpuri de iluminat pentru lămpi
incandescente; lămpi cu vapor de sodiu; lămpi
electrice portabile; proiectoare de iluminat;
proiectoare cu LED; socluri pentru lămpi;
tuburi cu descărcări electrice pentru iluminat;
tub electric cu LED; tuburi fluorescente;
becuri cu incandescenţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01539
(151) 08/03/2017
(732) S.C. REALPRO S.R.L., Str. Radu de

la Afumaţi nr. 8-10, judeţul Vâlcea,
240281, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

REALPRO

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:070124; 260409;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Brokeraj imobiliar; servicii imobiliare;
agenţii imobiliare; consultanţă imobiliară;
afaceri imobiliare; servicii ale agentului
imobiliar; servicii privind afaceri imobiliare;
brokeraj cu proprietăţi imobiliare; brokeraj de
proprietăţi imobiliare; servicii ale agenţiilor
imobiliare; consultanţă privind bunuri
imobiliare; servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
asistenţă în domeniul achiziţiilor imobiliare;
furnizare de informaţii privind bunurile
imobiliare; furnizare de informaţii privind
proprietăţile (imobiliare); servicii de investiţii
în proprietăţi imobiliare; consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare; servicii de
brokeraj de proprietăţi imobiliare; servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare; achiziţie de
proprietăţi imobiliare (pentru terţi); servicii de
consultanţă privind proprietăţile imobiliare;
servicii de informaţii computerizate privind
proprietăţile imobiliare; servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare; servicii ale
agenţiilor de bunuri imobiliare rezidenţiale;
servicii de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale (servicii imobiliare); furnizare de
informaţii privind piaţa proprietăţilor
(imobiliara); achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor); servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare; furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare şi terenuri; furnizare
de informaţii pe internet privind afacerile
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
imobiliară pentru corporaţii; servicii de
consultanţă în materie de bunuri imobiliare;
selectare şi achiziţie de proprietati imobiliare
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(în numele terţilor); furnizare de informaţii în
legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea şi închirierea de clădiri; servicii de
agenţii imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea
de clădiri; servicii de agenţii imobiliare pentru
achiziţia şi vânzarea de terenuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01515
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MĂRGELATU' SĂRBĂTORI
FERICITE! CĂUTAT! FRIPT SAU COPT
ROMANIA'S MOST WANTED!

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, gri, albastru, alb-bej,
negru, mov-albastru, maro

(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
030725; 090110; 250119; 270501;
290115;  

(511) Produse şi/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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01504
(151) 08/03/2017
(732) INTEGRUM GROUP S.R.L., B-dul.

Primăverii, nr. 13, bl. D1, sc. DP, ap.
4, Jud. Iaşi, 700171, IAŞI ROMANIA

(540)

Integrum

(591) Culori revendicate:verde, violet
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;

290112;  
(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;
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completarea şi prelucrarea registrelor
contabile; consultanţă fiscală (contabilitate);
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 ţinere a evidenţei dosarelor şi
fiselor contabile; furnizarea de rapoarte
privind informaţiile contabile; revizii
contabile; întocmire de documente referitoare
la impozitare; întocmirea situaţiilor 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 online, organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale, distribuirea de
materiale publicitare, şi anume pliante,
prospecte, broţuri, mostre, distribuirea de
materiale de marketing şi materiale
promoţionale în legătură cu domeniul
financiar-contabil; lucrări de birou; relatii
publice; consultanţă profesională privind
administrarea personalului; administrarea
resurselor umane şi servicii de evidenţă a
personalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01516
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PUIU' LIGHT PUI DE-O MASĂ
COPIOASĂ. SĂRBĂTORI FERICITE

(591) Culori revendicate:bleu-ciel, albastru,
roşu, galben, portocaliu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
030725; 240301; 240302; 250119;
270501; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi v?nat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01506
(151) 08/03/2017
(732) DOMENIILE SAHATENI S.R.L.,

Str. Miron Costin nr. 43, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Avram Iancu, nr. 48A, sc. B, ap. 10
Braşov

(540)

3 FETE NEGRE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01505
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRODUS 100% ROMÂNESC AVICOLA
MIHĂILEŞTI GIURGIU

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri,
galben, portocaliu, mov închis, alb,
negru, maro

(531) Clasificare Viena:011725; 030703;
030724; 030725; 240723; 250119;
290115;  

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

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.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01508
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRODUS 100% ROMÂNESC AVICOLA
MIHĂILEŞTI GIURGIU
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(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri,
galben, porocaliu, mov, negru

(531) Clasificare Viena:011725; 030703;
030724; 030725; 240723; 250119;
290115;  

(511) Produse şi/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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01509
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRODUS 100% ROMÂNESC AVICOLA
MIHĂILEŞTI GIURGIU

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

(531) Clasificare Viena:011725; 030703;
030724; 030725; 250119; 290115;  

(511) Produse şi/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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01517
(151) 08/03/2017
(732) RESOURCE ORGANISATION

FOR ORDERS TECHNOLOGY
S.R.L., Bdul. Gen. Magheru nr.
16-18, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  R O M E O
NICOLESCU, Bd. Decebal nr. 16, bl.
S5, ap. 23 BUCUREŞTI

(540)

ROOT
  

(531) Clasificare Viena:250703; 260112;
261325; 270501; 270502;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
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la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01510
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONASU' MĂRGELATU Puiu' Puiu'
Light

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri,
galben, portocaliu, alb, negru,
bleu-ciel, albastru, mov, maro

(531) Clasificare Viena:030724; 030725;
090110; 250119; 270501; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39 Transport; ambalare şi depozitare a

mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01511
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRODUS 100% ROMÂNESC AVICOLA
MIHĂILEŞTI GIURGIU

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
galben, portocaliu, gri, albastru,
alb-bej, negru, mov-albastru

(531) Clasificare Viena:011725; 030724;
030725; 230305; 250119; 290115;  

(511) Produse şi/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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01512
(151) 08/03/2017
(732) H.A.S. REAL ESTATE S.R.L.,

B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 3,
et. 8, ap. 73-74-75, încăperea nr. 2
(birou), sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PUIU JUNIOR

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb, negru

(531) Clasificare Viena:030724; 030725;
270501; 290115;  

(511) Produse şi/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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01522
(151) 08/03/2017
(732) S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L.,

Şos. Buzăului nr. 9, et. 1, jud. Brăila,
, BRĂILA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI

(540)

GOLD FISH

(511) Produse şi/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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01523
(151) 08/03/2017
(732) S.C. INSTAL SIB S.R.L., Str. 9 Mai

nr. 53, jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

INSTAL SIB

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:011505; 070108;

070124; 140101; 140103; 270315;
290113;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (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 01524
(151) 08/03/2017
(732) S.C. HAD SECURITY ESCORT

S.R.L., Aleea Dediţel nr. 3, bl. 109A,
sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI

(540)

HAD SECURITY ESCORT
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(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru
(531) Clasificare Viena:010102; 010110;

090110; 260116; 260118; 270501;
290112;  

(511) Produse şi/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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01525
(151) 08/03/2017
(732) Tianchang Kuanren Electronics Co.,

Ltd., Huasheng Road, the Second
Industrial Park no. 4, Tianchang City,
Anhui Province, , QINLAN TOWN
CHINA 

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

(540)

ALIEN

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

9 Bobine electromagnetice; convertizoare
electrice; cuplaje electrooptice; conexiuni
electrice; alimentatoare cu tensiune stabilizată;

telecomenzi; ecrane video; modemuri;
televizoare; cuplaje acustice; plăci pentru
circuitele integrate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01526
(151) 08/03/2017
(732) S.C. WELT IMOBILIARE S.R.L.,

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 24, ap. 3,
judeţul Cluj, 400094, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

WELT IMOBILIARE - căutăm
împreună, reuşim împreună!

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:070124; 241725;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 08.03.2017

21

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01527
(151) 08/03/2017
(732) D A N D E S  A L E X A N D R U

CRISTIAN, Str. General David
Praporgescu nr. 23, ap. 1, sector 2,
020966, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOOD OF BUCHAREST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01528
(151) 08/03/2017
(732) Developchain LTD, Suite 1, Second

Floor, Sound & Vision House, Francis
Rachel str. Victoria, , MAHE
SEYCHELLES 

(540)

skyprivate.com

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

9 Software de calculatoare pentru comerţ
electronic; software informatic de uz
comercial; aplicaţie software pentru servicii
de reţele sociale prin internet; aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale pe
internet; software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de reţele informatice;
software pentru comunităţi de utilizatori;
programe de calculator folosite în
telecomunicaţii; software de calculator pentru
estimarea costurilor; platforme de software
de calculator; software pentru telefoane
mobile; software pentru tablete; software
pentru mesagerie on-line; software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit; software pentru telefonie prin
calculator; software de calculator pentru
controlul timpului.
35 Publicitate pentru terţi pe internet; servicii
de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet;
furnizarea unei pieţe online pentru
cumparatorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii; închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei;
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice.
36 Servicii de plată automatizată; servicii de
administrare a plăţilor; servicii pentru
tranzacţii de plata cu cardul; servicii de
portofel electronic (servicii de plăţi);
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată; servicii de plată a facturilor prin
intermediul site-urilor de internet; colectare
de plăţi pentru produse şi servicii; procesarea
plăţilor pentru achiziţionarea de produse şi
servicii printr-o reţea de comunicaţii
electronice.
42 Consultanţă it, servicii de consiliere şi
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asigurare de informaţii; programare de
software pentru platforme de comerţ
electronic; elaborare de programe pentru
calculator şi proiectare de software;
programare de software pentru portaluri de
internet, spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet; prestare de servicii de
asistenţă online pentru utilizatorii de programe
de calculator; servicii de integrare a sistemelor
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01529
(151) 08/03/2017
(732) A S O C I A T I A  T A R A N I I

DOBROGENI, Bd. Tomis nr. 301, bl.
5B, sc. B, et. 5, ap. 66, jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

ŢĂRANII DOBROGENI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:050320; 050501;

090109; 270501; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
fructelor, legumelor, animalelor şi a
produselor lactate (cu excepţia transportului
lor) în pieţe şi în magazine specializate.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01530
(151) 08/03/2017
(732) S.C. RELIAN REMORCI S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 216, sector 5,
050735, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RELIAN REMORCI

(531) Clasificare Viena:260518; 270511;
270514;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor, minereuri;
materiale metalice pentru edificare şi
construcţii; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
mici articole de fierărie; case de bani;
containere metalice pentru depozitare sau
transport.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
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terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01518
(151) 08/03/2017
(732) PAINA FLORIAN ADRIAN

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Comuna
Nojordin nr. 380, Judeţul Bihor, ,
LIVADA DE BIHOR ROMANIA 

(540)

DAVI CRYSTALS

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01519
(151) 08/03/2017
(732) JINGA GHEORGHE, Str. Aleea

Poieniţei nr. 6, bl. 68A, sc. A, et. 3,
ap. 13, Judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL MUNCITORESC
CRESTIN DEMOCRAT GHEORGHE
JINGA PMCD Gh.JINGA

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:020101; 040103;
040125; 250119; 270501; 290114;  

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

16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee,
publicaţii, ziare, reviste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 08.03.2017

24

de birou.
41 Organizare de conferinţe, congrese,
colocvii, seminarii, simpozioane, publicare de
texte şi cărţi, educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01520
(151) 08/03/2017
(732) MARIAN ABUTOAIEI, Bd. Tudor

Vladimirescu nr. 46, sc. A, ap. 1,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

GSM ZONE SERVICE & ACCESORIES

(591) Culori revendicate:galben (pantone
solid coated 395 C), roşu (pantone
solid uncoated 2347 U), negru
(pantone solid coated neutral black C)

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270511; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
telefoanelor mobile, tabletelor şi accesoriilor

gsm (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii  de informare a
consumatorilor; servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou în domeniul
întreţinerii şi reparării telefoanelor mobile,
tabletelor, laptop-urilor şi sistemelor de
navigaţie gps.
37 Întreţinerea şi repararea telefoanelor
mobile, tabletelor, laptop-urilor şi sistemelor
de navigaţie gps.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01521
(151) 08/03/2017
(732) PANDREA ANCA IOANA, Str.

Nicolae G. Caramfil, nr. 50, bl. 11A,
sc. A, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) WEI ZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FREESTYLE DINNER

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

43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01540
(151) 08/03/2017
(732) BACAIN IULIAN, Str. Luigi Galvani

nr. 39, sector 2, 020361, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VIVASCON

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

5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01541
(151) 08/03/2017
(732) BACAIN IULIAN, Str. Luigi Galvani

nr. 39, sector 2, 020361, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIFENRG

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

5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01544
(151) 08/03/2017
(732) BACAIN IULIAN, Str. Luigi

Galvani nr. 39, sector 2, 020361,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HESHOUTANG

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

5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01542
(151) 08/03/2017
(732) S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L.,

Aleea Gârbău nr.6, bl.K6, sc.1, et.2,
ap.13, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01543
(151) 08/03/2017
(732) CĂMARA MOŢULUI S.R.L., Str.

Centru nr. 29A, judeţul Alba, ,
ARIESENI ROMANIA 

(540)

CĂMARA MOŢULUI

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

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.

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01545
(151) 08/03/2017
(732) SIFI - SOCIETA INDUSTRIA

FARMACEUTICA ITALIANA
SPA, Via Ercole Patti nr. 35, Catania,
95020, LAVINAIO ACI S.
ANTONIO ITALIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

EPINERV

(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; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01546
(151) 08/03/2017
(732) SIFI - SOCIETA INDUSTRIA

FARMACEUTICA ITALIANA
SPA, Via Ercole Patti nr. 35, Catania,
95020,  LAVINAIO ACI S.
ANTONIO ITALIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

PML CRONO

(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; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01547
(151) 08/03/2017
(732) S.C. ACCES AUTO TRADING

S.R.L., Sat Izvoare Str. Fermelor nr.
1, jud. Neamţ, , COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
Bd. Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et.
3, ap. 30, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

HIMALAYA Lifelong Energy

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

(531) Clasificare Viena:260304; 270501;
290114;  

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

9 Baterii pentru vehicule; baterii pentru
vehicule electrice; acumulatoare electrice
pentru vehicule; baterii electrice pentru
vehiculele electrice; dispozitive de încarcat
baterii pentru autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01548
(151) 08/03/2017
(732) DRAGOMIR MIHAELA SORINA,

Str. Dristorului nr. 91-95, bl. A, et. 7,
ap. 701, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Arena Med Priviri limpezi. Inimi
Puternice. Fără compromisuri

(591) Culori revendicate:gri, nord, grena

 (531) Clasificare Viena:241322; 260409;
290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii medicale
oferite de clinici medicale; furnizare de
servicii medicale; servicii de examinari
medicale; servicii ale clinicilor medicale;
servicii oferite de clinici medicale; servicii
medicale în domeniul diabetului; servicii
medicale şi de sănătate.

˜˜˜˜˜˜˜


