
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
 09-10.04.2017

PUBLICATE ÎN DATA DE 18.04.2017



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada 
09-10.04.2017

1

Cereri Mărci publicate în 18.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02276 10/04/2017 S.C. COMEDIS MALL S.R.L. TETELEJURNAL

2 M 2017 02418 09/04/2017 EMANOIL DANIEL GREGORY LA CÂRNĂŢĂRIE

3 M 2017 02419 09/04/2017 TAXI AS FAVORIT EXPRESS
S.R.L.

AS TAXI

4 M 2017 02421 10/04/2017 S.C. ATELIER DRAGOMIRNA
S.R.L.

atelier Dragomirna

5 M 2017 02422 10/04/2017 STANCIU COSMIN-VALENTIN KNIGHT KENDAMA

6 M 2017 02423 10/04/2017 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

CARD PARTENER UNITED
BUSINESS CENTER

7 M 2017 02424 10/04/2017 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

CARD PARTENER IULIUS MALL

8 M 2017 02425 10/04/2017 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

CARD PARTENER PALAS MALL

9 M 2017 02426 10/04/2017 S.C. IRMAS GRUP S.R.L. LISITE

10 M 2017 02427 10/04/2017 S.C. IRMAS GRUP S.R.L. ECO POWER - by IRMAS

11 M 2017 02428 10/04/2017 PRIMARIA COMUNEI TELIU Festivalul - Concurs de Tradiţii
Populare Vatra Satului

12 M 2017 02429 10/04/2017 VITTMO TREND S.R.L. VITTMO

13 M 2017 02430 10/04/2017 MATEESCU DIANA ELENA Confort Plus

14 M 2017 02434 10/04/2017 SIMON EDUARD ANDREI DAINTY & BEAUTY - SANYE
ANTI-ADIPOSE TEA

15 M 2017 02435 10/04/2017 S.C. WALDMESSNER INVEST
S.R.L.

WALD

16 M 2017 02436 10/04/2017 S.C. SWEET KEPLER S.R.L. KAMAGRA

17 M 2017 02437 10/04/2017 NOVARTIS AG KETOLYSINAL
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18 M 2017 02438 10/04/2017 NOVARTIS AG KETOFIXAL

19 M 2017 02439 10/04/2017 URSU VICTORIA ANDREEA CACTUS THE BRAND

20 M 2017 02440 10/04/2017 S.C. FREI ANDY S.R.L. STIH

21 M 2017 02441 10/04/2017 S.C. YMS TRADING COMPANY
S.R.L.

VIRAGE

22 M 2017 02442 10/04/2017 S.C. CRIS & TEO S.R.L. Patatino curatatorul de legume

23 M 2017 02443 10/04/2017 S.C. CRIS & TEO S.R.L. Polonique

24 M 2017 02444 10/04/2017 S.C. CRIS & TEO S.R.L. apostroph Relaxare urbană

25 M 2017 02445 10/04/2017 PETRICICA RAZVAN REGULA SEMNELEOR DE
RAZVAN PETRICA

26 M 2017 02447 10/04/2017 Macarie Florin manicure in action MIA

27 M 2017 02448 10/04/2017 S.C. SANTE INTERNATIONAL
S.A.

SANTE INTERNATIONAL

28 M 2017 02449 10/04/2017 TRI SOFTWARE SOLUTIONS
S.R.L.

TOPOBOT

29 M 2017 02450 10/04/2017 S.C. INTERTOY ZONE S.R.L. Jako

30 M 2017 02451 10/04/2017 S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. BLANCO PLUS

31 M 2017 02452 10/04/2017 BMJ Industries FZCO BMJ

32 M 2017 02453 10/04/2017 DRAGANESCU CREPCIA
ANDREEA ELENA
DRAGANESCU CREPCIA RADU
ANDREI

ZUM

33 M 2017 02454 10/04/2017 SINTEZIS BIROTICA S.R.L. S-Ticket Sistem de eliberare
numere de ordine

34 M 2017 02455 10/04/2017 BUZĂŢEL ROXANA ELENA DERMACLAS

35 M 2017 02456 10/04/2017 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT BT Pay
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36 M 2017 02457 10/04/2017 INVISIBLE PROTECTION S.R.L. SMART PROTECTION

37 M 2017 02458 10/04/2017 FIEROIU VIVIANA-MIHAELA clessidra

38 M 2017 02459 10/04/2017 BUDEANU MARIUS
SOINEANU EUGEN PETRUT

OTSC on the spot creative

39 M 2017 02461 10/04/2017 GHINEŢ IRINA-MARCELA
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PROFESTETICA

40 M 2017 02462 10/04/2017 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. Rezist în România

41 M 2017 02463 10/04/2017 S.C. RESTART LTD S.R.L. Dracula SPA

42 M 2017 02464 10/04/2017 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. Rezist în Bucureşti
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(210) M 2017 02276
(151) 10/04/2017
(732) S.C. COMEDIS MALL S.R.L.,

Calea Moşilor, nr. 59, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TETELEJURNAL

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(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; cărţi;
calendare; agende; gravuri; reprezentări
grafice; reproduceri grafice; harti, 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 profesională în materie de afaceri;
consiliere consumatori; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; distribuire materiale publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
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 Transmisii de televiziune şi radio;
transmisii în medii online; comunicarea cu
terminale de computere; transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator;
transmisie wireless; agenţii de ştiri; transmisie
prin satelit.
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, conferintelor,
congreselor, simpozioanelor; publicarea
cărtilor; 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
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video/prezentări descărcabile; creare de pagini
de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02426
(151) 10/04/2017
(732) S.C. IRMAS GRUP S.R.L., Str.

Elena Doamna BI J102, Jud.
Teleorman, , ROŞIORI DE VEDE
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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LISITE

(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
(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 functioneaza
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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02427
(151) 10/04/2017
(732) S.C. IRMAS GRUP S.R.L., Str.

Elena Doamna BI J102, Jud.
Teleorman, , ROŞIORI DE VEDE
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE 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)

ECO POWER - by IRMAS
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(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
(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 functioneaza
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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02428
(151) 10/04/2017
(732) PRIMARIA COMUNEI TELIU,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 449,
Judeţul Braşov, 507225, TELIU
ROMANIA 

(740) S.C. NED PROTECT CONSULTING
S.R.L., OP 1,CP 298 BRAŞOV

(540)

Festivalul - Concurs de Tradiţii Populare
Vatra Satului

(591) Culori revendicate:roşu, maro, bej,
galben, oliv

(531) Clasificare Viena:020704; 090111;
090121; 290113;  

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

41 Activităţi sportive şi culturale; promovarea
tradiţiilor populare; serbări câmpeneşti
(divertisment); instruire; divertisment;
educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02429
(151) 10/04/2017
(732) VITTMO TREND S.R.L., Str.

Griviţei nr. 151, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

VITTMO

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;

260705; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02430
(151) 10/04/2017
(732) MATEESCU DIANA ELENA, Str.

I.C. Visarion nr. 13, et. 3, ap. 12,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Confort Plus

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02418
(151) 09/04/2017
(732) EMANOIL DANIEL GREGORY,

Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 10, bl.
C5, sc. 1, et. 6, ap. 28, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

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

43 Servicii de alimentaţie publică; prepararea
şi servirea rapidă a diferitelor tipuri de
mâncare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02419
(151) 09/04/2017
(732) TAXI AS FAVORIT EXPRESS

S.R.L., Str. Apusului nr. 31, bl. M5,
sc. 2, et. 8, ap. 78, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

AS TAXI

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290112;  
1) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; servicii oferite de un
dispecerat taxi.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor; organizarea de călătorii; transport
persoane în taxi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02442
(151) 10/04/2017
(732) S.C. CRIS & TEO S.R.L., Str.

Grâului nr. 27, jud. Sibiu, 550039,
SIBIU ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Patatino curatatorul de legume

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde, roz (fucsia), negru

(531) Clasificare Viena:261103; 261108;
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 (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
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protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasa conform clasificarii de
la Nisa)
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa.) 
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02443
(151) 10/04/2017
(732) S.C. CRIS & TEO S.R.L., Str.

Grâului nr. 27, jud. Sibiu, 550039,
SIBIU ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Polonique

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:090109; 110125;

260116; 260118; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa.).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa.).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa.)
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa.)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02444
(151) 10/04/2017
(732) S.C. CRIS & TEO S.R.L., Str.

Grâului nr. 27, jud. Sibiu, 550039,
SIBIU ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

apostroph Relaxare urbană

 
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

241725; 260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm

protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02445
(151) 10/04/2017
(732) PETRICICA RAZVAN, Str. Closca

nr. 14, Jud. Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

REGULA SEMNELEOR DE RAZVAN
PETRICA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02447
(151) 10/04/2017
(732) Macarie Florin, Str. Calea Călăraşilor

nr. 249, bl. 65, sc. 1, et. 7, ap. 29,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY, STR.HUEDIN NR.12,
BL.D20, SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR
4 BUCUREŞTI

(540)

manicure in action MIA

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270501;

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

clase:
3 Lac pentru unghii; ojă; gel pentru unghii;
unghii false; produse pentru îngrijirea
unghiilor; abtţbilduri pentru unghii; cosmetice
pentru unghii; sclipici pentru unghii; produse
pentru întărirea unghiilor; preparate pentru
repararea unghiilor; produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
cosmetice); creme pentru mâini şi picioare, de
uz cosmetic.
8 Truse de manichiură; etuiuri pentru
instrumente de manichiură şi pedichiură; truse
de pedichiură; ustensile pentru manichiură şi
pedichiură.
44 Servicii de manichiură; servicii de
pedichiură; servicii de îngrijire a unghiilor;
servicii oferite de saloare de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02448
(151) 10/04/2017
(732) S.C. SANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Mihai Bravu nr. 7, bl.
P37-P37A, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Spla iul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 2, ap.
27, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SANTE INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:verde închis, roşu
(531) Clasificare Viena:241323; 270501;

290112;  
(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,
pasta de dinţi.
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
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şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide, seringi preumplute de uz
medical, seringi umplute pentru scopuri
medicale (care conţin produse farmaceutice),
dezinfectanţi şi antiseptice, dezinfectanţi de uz
medical, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, săpunuri şi detergenţi
medicinali şi dezinfectanţi, alcool medicinal.
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. 
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, 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, seringi de unică folosinţă cu
dozator pentru laborator, seringi refolosibile
cu dozator pentru laborator, incubatoare de
laborator, fiole de laborator, creuzete (de
laborator), triunghiuri de laborator, filtre
pentru laborator, centrifuge de laborator,
osciloscoape de laborator, tăvi de laborator,
termometre de laborator, analizoare de
cromatogramă pentru uz ştiinţific sau de
laborator, echipamente de laborator optice,
agitatoare magnetice de laborator, specimene
ştiinţifice pentru laborator, beţisoare cu vată

pentru laborator (instrumente de laborator),
recipiente izotermice de laborator, mobilier
special de laborator, separatoare centrifuge
folosite în laborator, distilatoare pentru
experimente de laborator, cuptoare pentru uzul
în laborator, sonde cu vid pentru laborator,
aparatură pentru cromatografie de laborator,
generatoare de aer şi de gaz pentru
experimente ştiinţifice de laborator, filtre
pentru sânge şi componente ale sângelui
pentru experimente de laborator, dispozitive
de analiză a secvenţei proteinelor, utilizate ca
aparate de laborator, instrument de laborator
pentru detectarea patogenilor şi toxinelor
într-un eşantion biologic utilizat pentru
cercetare, analizoare de laborator de cercetare
pentru măsurarea, testarea şi analiza sângelui
şi a altor fluide corporale, aparate de ionizare
pentru uz ştiinţific sau de laborator, cuptoare
de încălzire special adaptate pentru
experimentele de laborator, suporturi pentru
filme radiografice, altele decât cele de uz
medical cadre pentru filme radiografice, altele
decât cele de uz medical, aparatură imagistică
pentru filme radiografice, altele decât cele de
uz medical, aparate de procesare a filmelor
radiografice, altele decât cele de uz medical,
incubatoare de laborator, incubatoare pentru
culturi de bacterii, incubatoare de laborator cu
umiditate constantă, incubatoare de laborator
cu temperatură constantă.
10 Scanere tomografice pentru medicină
nucleară, scanere pentru tomografie
computerizată cu raze x, aparate de tomografie
prin rezonanţă magnetică (TRM) tomografe
pentru uz medical, aparatură pentru tomografia
computerizată, echipamente pentru tomografie
de uz medical, aparate medicale pentru
afişarea datelor tomografice, agăţătoare pentru
radiografii dentare, separatoare dentare pentru
radiografii, dispozitive pentru duplicarea
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radiografiilor dentare, rame pentru radiografii
pentru uz stomatologic, rame pentru
radiografii pentru uz chirurgical, rame pentru
radiografii pentru uz veterinar, colimatoare
pentru aparate de radiografii dentare, rame
pentru radiografii pentru uz medical suporturi
pentru filme de radiografie pentru gură, filme
de radiografie expuse, de uz medical,
dispozitive pentru procesarea radiografiilor
(de uz medical), aparate de developare pentru
plăci radiografice (de uz medical), instrumente
medicale, ventuze medicale, foarfece
medicale, catetere medicale, stetoscoape
medicale, centuri medicale, spatule medicale,
stenturi medicale injectoare medicale, orteze
medicale, proteze medicale, aparate medicale
pentru iradiere, aparate şi instrumente
medicale, aparate medicale pentru
neurografie, racorduri pentru suruburi
medicale, scaune pentru coloana vertebrală
(aparate medicale), aparate medicale pentru
diagnosticarea infarctelor miocardice
suspectate, tuburi medicale destinate utilizarii
la proceduri vasculare, instrumente medicale
pentru termoterapia interstiţială a ţesutului
biologic, surse de câmpuri magnetice folosite
în tratamentele medicale, aparate pentru
aplicarea razelor laser în scopuri medicale,
instrumente medicale folosite ca mijloace
auxiliare pentru auz, perne termice (perniţe),
neelectrice, folosite în scopuri medicale,
aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
oameni, instrumente medicale care intră în
contact temporar cu corpul uman, stetoscoape
medicale, pulsoximetre (aparate medicale),
spirometre (aparate medicale), instrumente
medicale, electronice aparate medicale
electromagnetice, endoscoape medicale rigide,
endoscoape medicale flexibile, degetare
pentru examinări medicale, laparoscoape

medicale şi chirurgicale, aparate medicale cu
ultrasunete, aparate de investigaţii medicale
radiologice, dispozitive medicale pentru
susţinerea corpului, scaune pentru coloana
vertebrală (aparate medicale), plăci pentru
coloana vertebrală (instrumente medicale),
aparate ortopedice, dispozitive ortopedice,
tălpi ortopedice, atele ortopedice, bandaje
ortopedice, şuruburi ortopedice, suporturi
ortopedice, proteze ortopedice de şold,
implanturi ortopedice pentru articulaţii,
proteze ortopedice de femur, dispozitive
ortopedice din silicon, bandaje ortopedice
pentru articulaţii, instrumente ajutătoare
ortopedice şi pentru mobilitate, aparate şi
instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material
de sutură, aparate de imagistică medicală,
instrumente de diagnosticare medicală,
aparatură medicală pentru urologie, aparate
optice pentru endoscopia medicală,
incubatoare pentru nou-născuţi, incubatoare de
uz medical, incubatoare, scanere pentru
imagistică prin rezonanţă magnetică (RMN).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, sterilizatoare utilizate în
spitale.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
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galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; material
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Servicii de negociere de contracte cu
plătitorii de servicii medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amanuntul în
legatură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare, sponsorizare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Depozitare de instrumente şi echipamente
medicale, transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de conferinte,
organizare de conferinte şi simpozioane în
domeniul medical, organizarea de conferinţe
anuale în domeniul achiziţiilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
servicii de laboratoare de analiză, pregatire de
probe biologice pentru analize în laboratoare
de cercetare, pregatire de probe
imunohistologice pentru analize în laboratoare
de cercetare, pregatire de probe biologice
pentru testare şi analiză în laboratoare de
cercetare, laboratoare medicale.

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanţă legate de servicii
medicale, servicii medicale oferite printr-o
reţea de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de consiliere în materie
de instrumente medicale, consultanţă şi
servicii de informaţii despre produse medicale,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi, servicii oferite de clinici medicale,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiză probelor recoltate de la pacienţi.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02449
(151) 10/04/2017
(732) TRI SOFTWARE SOLUTIONS

S.R.L., Str. C.D. Gherea NR. 68, bl. 1,
ap. 4, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

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

9 Software informatic pentru prelucrarea
datelor de localizare; software de calculator
pentru compilarea de date de localizare;
software de calculator pentru colectarea de
date de localizare; hardware de calculator
pentru transmisia de date de localizare;
software de calculator pentru transmisia de
date de localizare; hardware de calculator
pentru compilare de date de localizare;
hardware de calculator pentru culegerea de
date de localizare; hardware de calculator
pentru prelucrare de date de localizare;
hardware de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare; software de calculator
pentru diseminarea datelor de localizare;
software; software pentru tablete; software de
comunicaţii; aplicatii software; software
informatic pentru sisteme de poziţionare
globală (GPS); software pentru telefoane
mobile; aplicaţii software (programe) pentru
telefoane mobile; lanţuri pentru măsurători
topografice; aparate de poziţionare globală;
aparate de sistem de poziţionare globală
(GPS); dispozitive de navigaţie GPS;
instrumente şi aparate electronice de navigaţie
şi localizare; sisteme electronice de navigaţie;
transmiţătoare pentru sisteme de poziţionare
globală (GPS).
35 Publicitate şi marketing; promovarea
afacerii (publicitate); publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
servicii de publicitate în domeniul mobiliar;
servicii de publicitate furnizate prin internet;
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidenţiale; servicii de publicitate; marketing
şi promovare publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă şi să

compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianţi; furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii.
36 Servicii privind afaceri imobiliare;
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare; afaceri imobiliare;
servicii imobiliare; furnizare de informaţii
privind bunuri imobiare şi terenuri.
42 Servicii de arpentaj cadastral; dezvoltare de
software; închirierea de software întreţinere de
software; programare de software pentru
telecomunicaţii; dezvoltare de software pentru
terţi; consultanţă profesională privind
programele software de calculator; proiectare
de software pentru procesarea semnalului
digital; dezvoltare de software pentru
procesarea semnalului digital; servicii de
măsurători;  servicii  de informaţii
computerizate privind măsurătorile geofizice
servicii de evaluare a măsurătorilor; creare de
programe de prelucrare a datelor creare de
site-uri pe internet; creare de software; servicii
pentru digitalizarea hărţilor; servicii de
cartografie şi cartare; studii topografice de
terenuri şi drumuri publice, topografie marină,
aeriană şi terestră; planificare urbanistică;
platformă ca serviciu (PaaS)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02450
(151) 10/04/2017
(732) S.C. INTERTOY ZONE S.R.L., Str.

Căminului nr. 6, sector 2, 021742,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Jako

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02451
(151) 10/04/2017
(732) S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, clădirea B,
et. 7, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BLANCO PLUS

  

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

1 Cimenturi adezive; ciment pentru fixarea
plăcilor; ciment pentru fixarea dalelor;
compoziţii pentru fixarea cimentului folosite
în industria construcţiilor; praf de ciment
pentru acoperiri; compoziţii chimice utilizate
în construcţii; compoziţii chimice folosite în
industria construcţiilor civile; produse pentru
conservarea zidăriei şi lucrărilor cu cărămidă
(cu excepţia vopselelor şi a uleiurilor); adezivi
pentru uz industrial; compoziţii chimice
utilizate în construcţii; chituri şi substanţe de
umplere pentru uz industrial; substanţe,
produse şi preparate chimice şi elemente
naturale; acceleratori de priză a cimentului;
acceleratori pentru întărirea betonului;
compoziţii chimice pentru întărirea
cimentului; agenţi pentru tratarea betonului;
produse pentru conservarea zidăriei şi
lucrărilor cu cărămidă (cu excepţia vopselelor
şi a uleiurilor); produse chimice folosite la
fabricarea betonului.
19 Ciment; amestecuri de ciment; ciment de
umplere; ciment pentru construcţii; ciment
pentru acoperiş, pavele, borduri, ţigle, panouri
de gard, blocheţi, bolţari, coloane, scări,
balcoane, pereţi, planşee, mozaicuri, socluri,
monumente; ciment cu zgură şi calcar; stâlpi
din ciment; mortar de ciment pentru
construcţii; ţevi din ciment pentru construcţii;
tencuieli de ciment pentru ignifugare; ţevi din
mortar de ciment; dopuri de ciment folosite
pentru umplere; straturi de ciment pentru
fundaţii (temelii); preparate de nivelare
(ciment sau mortar); ţigle din mortar de ciment
pentru acoperiş; tencuieli de pereţi (pe bază de
ciment); componente de construcţii din mortar
de ciment armat; ciment sub formă de produs
finit, folosit în construcţii; mobilier urban din
ciment; articole decorative din ciment;
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agregate (materiale de construcţie); materiale
agregate folosite la beton; materiale agregate
folosite la prepararea betonului; materiale şi
elemente de construcţie şi edificare,
nemetalice; beton industrial folosit la lucrările
de construcţii civile; materiale de fundaţie
(nemetalice) folosite în construcţii; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt,
smoală, bitum; armături nemetalice pentru
construcţii; asfalt (pentru scopuri de
construcţie); mortar cu azbest; azbociment;
piatră, rocă, argilă şi minerale (construcţii);
compoziţii bituminoase.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi
compuşii chimici destinaţi construcţiilor;
servicii de vânzare cu amanuntul în domeniul
materialelor de construcţii şi a produselor şi
compuşilor chimici destinaţi constructiilor;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vânzarea materialelor de construcţii şi a
produselor şi compuşilor chimici destinaţi;
administraţie comercială; lucrări de birou
pentru materiale de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici destinaţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02452
(151) 10/04/2017
(732) BMJ Industries FZCO, Str. F13,

RAKIA Free Zone, Al-Jazeera
Al-Hamra, 31053, Ras Al Khaimah
EMIRATELE ARABE UNITE 

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

(540)

BMJ

(591) Culori revendicate:albastru, maro
(531) Clasificare Viena:011511; 270501;

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

clase:
34 Melase din plante (înlocuitori de tutun);
tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02453
(151) 10/04/2017
(732) D R A G A N E S C U  C R E P C I A

ANDREEA ELENA, Str. Dr. Mihail
Obedenaru-Gheorghiade nr. 4, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DRAGANESCU CREPCIA RADU
ANDREI ,  S t r .  Dr .  Miha i l
Obedenaru-Gheorghiade nr. 4, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ZUM

 
(531) Clasificare Viena:260205; 270501;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment specifice unei
trupe muzicale, organizarea de evenimente
artistice şi muzicale, concerte şi activităţi
culturale, recreative, distractive şi de petrecere
a timpului liber.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02434
(151) 10/04/2017
(732) SIMON EDUARD ANDREI, Str.

Vintilă Mihăilescu nr. 21, bl. 63, sc. A,
et. 4, ap. 30, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batistei nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

DAINTY & BEAUTY - SANYE
ANTI-ADIPOSE TEA

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(531) Clasificare Viena:050314; 250119;

260115; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente de
nutriţie; produse din plante (pentru uz
medical); vitamine; ceaiuri antiadipoase (uz
medical).
30 Ceaiuri, concentrate de ceai (cu excepţia
celor de uz medical).
35 Servicii de import -export; servicii de
intermediere; promovarea vânzării pentru terţi
prin toate mijloacele de comunicare a
produselor farmaceutice, suplimentelor de
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nutriţie, produselor din plante, vitaminelor,
ceaiurilor, ceaiurilor antiadipoase (cu excepţia
transportului lor), permiţând acestora să le
vadă şi să le cumpere comod; publicitate,
afaceri, gestiunea afacerilor comerciale şi
organizarea de expoziţii cu caracter comercial
pentru produsele din domeniul de activitate;
administraţie comercială; sondaje de piaţă.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02454
(151) 10/04/2017
(732) SINTEZIS BIROTICA S.R.L., Str.

Pta.Ep. Ignatie Darabant nr. 24F,
modul 14, jud. Bihor, 410235,
ORADEA ROMANIA 

(540)

S-Ticket Sistem de eliberare numere de
ordine

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02455
(151) 10/04/2017
(732) BUZĂŢEL ROXANA ELENA, Str.

Carpaţilor nr. 13, bl. 6, sc. A, ap. 12,
jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

DERMACLAS

(591) Culori revendicate:roşu - Pantone 1795
C, albastru - Pantone 5255 C

(531) Clasificare Viena:020914; 270501;
270508; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02456
(151) 10/04/2017
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA 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)

BT BT Pay

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

(531) Clasificare Viena:240105; 240115;
270501; 290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02457
(151) 10/04/2017
(732) INVISIBLE PROTECTION S.R.L.,

Str. Dumbrava nr. 37, bl. D16, ap. 1,
judeţul Sălaj, , ZALĂU ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SMART PROTECTION

(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu
(531) Clasificare Viena:240115; 270501;

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

clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
foliilor de protecţie pentru produse electronice,
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul unui site web sau platforme
specializate, astfel încât terţii să le cunoasca şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine, inclusiv
magazine online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02435
(151) 10/04/2017
(732) S.C. WALDMESSNER INVEST

S.R.L., Calea Moşilor nr. 221, bl.
31A, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 2,
020866, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WALD

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:070124; 260323;

260401; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02436
(151) 10/04/2017
(732) S.C. SWEET KEPLER S.R.L., Str.

Gării de Nord nr. 6-8, parter, sector 1,
010857, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAMAGRA

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

5 Pilule, tablete efervescente, spray-uri sau
geluri pentru mărirea capacităţii sexuale (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02437
(151) 10/04/2017
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.

52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KETOLYSINAL

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02438
(151) 10/04/2017
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.

52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KETOFIXAL

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02439
(151) 10/04/2017
(732) URSU VICTORIA ANDREEA, Str.

Mihai Eminescu nr. 4A, Judeţul
Neam ţ ,  ,  TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

CACTUS THE BRAND

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510; 270511;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02440
(151) 10/04/2017
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Str. Carol I,

nr. 22, judeţul Prahova, , SINAIA
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)

STIH

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci publicate în perioada
 09-10.04.2014

23

(210) M 2017 02441
(151) 10/04/2017
(732) S.C. YMS TRADING COMPANY

S.R.L., Str. Nuferilor nr. 53, Jud.
Ilfov, , PETRACHIOAIA ROMANIA

(540)

VIRAGE

 
(531) Clasificare Viena:030717; 241125;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02422
(151) 10/04/2017
(732) STANCIU COSMIN-VALENTIN,

Bd. Râmnicu Sărat nr. 29, bl. 11A1,
sc. B, ap. 52, sector 3, 031906,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KNIGHT KENDAMA

(531) Clasificare Viena:210125; 230505;
270501;  

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

28 Jocuri de construcţie (jucărie din lemn);
echipament de jonglerie (jocuri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02423
(151) 10/04/2017
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

CENTER S.R.L., Str. Palas nr. 7A,
Jud. 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)

CARD PARTENER UNITED BUSINESS
CENTER

(591) Culori revendicate:maro, auriu, alb
(531) Clasificare Viena:200516; 260406;

260418; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
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promoţionale; administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri; promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin programe de carduri de reduceri;
promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuirea de carduri de reduceri.
36 Servicii referitoare la carduri de reduceri;
oferirea de reduceri pe baza unui card de
membru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02424
(151) 10/04/2017
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

CENTER S.R.L., Str. Palas nr. 7A,
Jud. 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)

CARD PARTENER IULIUS MALL

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, alb
(531) Clasificare Viena:200516; 270501;

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

clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de fidelizare, motivare şi

recompensare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri; promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin programe de carduri de reduceri;
promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuirea de carduri de reduceri.
36 Servicii referitoare la carduri de reduceri;
oferirea de reduceri pe baza unui card de
membru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02425
(151) 10/04/2017
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

CENTER S.R.L., Str. Palas nr. 7A,
Jud. 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)

CARD PARTENER PALAS MALL

(591) Culori revendicate:roz, mov, alb
(531) Clasificare Viena:200516; 270501;

270521; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri; promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin programe de carduri de reduceri;
promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuirea de carduri de reduceri.
36 Servicii referitoare la carduri de reduceri;
oferirea de reduceri pe baza unui card de
membru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02421
(151) 10/04/2017
(732) S.C. ATELIER DRAGOMIRNA

S.R.L., Str. Principală nr. 1, judeţul
Suceava,  727365,  MITOCU
DRAGOMIRNEI ROMANIA 

(540)

atelier Dragomirna

(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:270501; 290107;  
511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,

lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr;  produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02458
(151) 10/04/2017
(732) FIEROIU VIVIANA-MIHAELA,

Str. Maior Georgescu, nr. 4, Jud.
Vâlcea, , RÂMNIC VÂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

clessidra
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(531) Clasificare Viena:270501; 270514;  
(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 02459
(151) 10/04/2017
(732) BUDEANU MARIUS, Str. Drumul

Murgului, nr. 40, bl. 54, sc. 4, et. 4,
ap. 149, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SOINEANU EUGEN PETRUT,
B-dul Ion Mihalache, nr. 339, bl. 15,
sc. E, et. 4, ap. 146, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OTSC on the spot creative

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
166U), negru (pantone 419U), alb, gri
închis.

(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
270505; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02461
(151) 10/04/2017
(732) GHINEŢ  IRINA-MARCELA

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
B-dul Alexandru Cel Bun, nr. 9, bl.
D1, sc. D, et. 10, ap. 50, Jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

PROFESTETICA

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

41 Educaţie şi instruire.
44 Servicii de igienă şi frumusete pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02462
(151) 10/04/2017
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Rezist în România

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

35 Publicitate; publicitate radio; publicitate tv;
publicitate şi reclamă prin intermediul
televiziunii şi radioului; furnizare de spaţii
publicitare; inchirierea spaţiilor publicitare;
difuzarea de materiale publicitare; închirierea
de material publicitar; reclame radio; reclame
tv; închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38 Telecomunicaţii; transmisie radio;
transmisii de televiziune; difuzare de
programe şi emisiuni de radio; difuzare de
programe şi emisiuni de televiziune;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; servicii ale agenţiilor
de presă (transmitere de ştiri).
41 Producţie de programe de televiziune;
producţie de emisiuni de televiziune;
producţie de programe de televiziune în
direct; producţie de programe televizate de
ştiri; servicii de divertisment televizat;
prezentare de reportaje, seriale şi filme de

televiziune; montaj de programe de
televiziune; producţie de programe şi emisiuni
de radio; servicii de reporteri de televiziune;
producţie de filme cinematografice; producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02464
(151) 10/04/2017
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Rezist în Bucureşti

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

35 Publicitate; publicitate radio; publicitate tv;
publicitate şi reclamă prin intermediul
televiziunii şi radioului; furnizare de spaţii
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
difuzarea de materiale publicitare; închirierea
de material publicitar; reclame radio; reclame
tv; închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38 Telecomunicaţii; transmisie radio;
transmisii de televiziune; difuzare de
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programe şi emisiuni de radio; difuzare de
programe şi emisiuni de televiziune;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; servicii ale agenţiilor
de presă (transmitere de ştiri).
41 Producţie de programe de televiziune;
producţie de emisiuni de televiziune;
producţie de programe de televiziune în
direct; producţie de programe televizate de
ştiri; servicii de divertisment televizat;
prezentare de reportaje, seriale şi filme de
televiziune; montaj de programe de
televiziune; producţie de programe şi emisiuni
de radio; servicii de reporteri de televiziune;
producţie de filme cinematografice; producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02463
(151) 10/04/2017
(732) S.C. RESTART LTD S.R.L., Str.

Zorilor, nr. 14, Jud. Maramureş,
440103, SATU MARE ROMANIA 

(540)

Dracula SPA

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

43 Hotel.

˜˜˜˜˜˜˜


