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Cereri Mărci publicate în 20/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05852 13/09/2017 SC GENIDA AB SRL GENIDA IZOLAŢII CU SPUMA

POLIURETANICA De dimineaţă
până seara, izolăm în toată ţara

2 M 2017 05862 13/09/2017 MDP BUSINESS CONSULT SRL LEVELUP

3 M 2017 05863 13/09/2017 ANDREI IONESCU COUNTRY LIFE

4 M 2017 05864 13/09/2017 ANCUTA CAROLINA
PACURARU

C Carolyne

5 M 2017 05865 13/09/2017 TUDOR COMMUNICATION SRL TUDOR COMMUNICATION

6 M 2017 05866 13/09/2017 SC PAMAS TRADING SRL SIGNATURE BY NATURE

7 M 2017 05867 13/09/2017 SC PAMAS TRADING SRL NATURE'S SIGNATURE

8 M 2017 05868 13/09/2017 SC PAMAS TRADING SRL BREEDER SIGNATURE

9 M 2017 05869 13/09/2017 KAR SECURITY SRL KAR SECURITY

10 M 2017 05870 13/09/2017 AGRILINEVOL SRL Agroline BUCOVINA bunătăţi din
ferma noastră

11 M 2017 05871 13/09/2017 TURTHA SWEET & SAVOURY
SRL-D

TURTHA

12 M 2017 05872 13/09/2017 ZGARDAN MIHAI MIHAI ZGARDAN

13 M 2017 05873 13/09/2017 ZGARDAN MIHAI RETRO-CONCURS.RO

14 M 2017 05874 13/09/2017 LETITIA VLADESCU STAR PE NET

15 M 2017 05875 13/09/2017 LETITIA VLADESCU PUP SI PUP

16 M 2017 05876 13/09/2017 SC SOLAREX IMPEX SRL SOLAR VERDE

17 M 2017 05877 13/09/2017 CLAUDIU PASCU CARS TUNING ROMANIA CTR

18 M 2017 05878 13/09/2017 SC ICOVER PREMIUM SRL iCOVER

19 M 2017 05879 13/09/2017 SC ALPHA SHOT SRL M

20 M 2017 05880 13/09/2017 PROEVENTS & CONFERENCE
SRL

PRO events & CONFERENCE

21 M 2017 05881 13/09/2017 CUNEYT GUNAYDIN DUCAVELLI

22 M 2017 05882 13/09/2017 GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

PAFILYA

23 M 2017 05883 13/09/2017 GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

SPORTSTAR

24 M 2017 05884 13/09/2017 INTERNATIONAL
PRODUCTION TRADE SRL

AvanGarde Fitness Club
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05885 13/09/2017 Ionuţ Teodorov FC NAPOLI BUCURESTI

26 M 2017 05886 13/09/2017 SC BUNTARERO SRL #buntare

27 M 2017 05887 13/09/2017 RIR RENTALS SRL www.rent-a-DUBA.ro

28 M 2017 05888 13/09/2017 BIEM ILAÇ SANAYI VE
TICARET A.Ș

biem

29 M 2017 05889 13/09/2017 BIEM ILAÇ SANAYI VE
TICARET A.Ș

BIEMEXOL

30 M 2017 05890 13/09/2017 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT BETONYL

31 M 2017 05891 13/09/2017 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT HARD & GLOSS

32 M 2017 05892 13/09/2017 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT 4 SEASONS

33 M 2017 05893 13/09/2017 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT ASEPSIS

34 M 2017 05894 13/09/2017 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT ABSOLUT MAT

35 M 2017 05895 13/09/2017 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT PAINTS MASTER

36 M 2017 05896 13/09/2017 FLORIDA CONSTRUCT SRL FLORIDA CONSTRUCT

37 M 2017 05897 13/09/2017 MOREL BOLEA KASTA MORRELY
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(210) M 2017 05852
(151) 13/09/2017
(732) SC GENIDA AB SRL, STR.

BANU NR. 11, SAT CÂNDEŞTI,
JUD. VRANCEA, DUMBRĂVENI,
627107, ROMANIA

(540)

GENIDA IZOLAŢII CU
SPUMA POLIURETANICA
De dimineaţă până seara,

izolăm în toată ţara
(591) Culori revendicate:ro;u, galben,

albastru

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
26.04.04; 26.04.09; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

17. Materiale izolante (izolații) ignifuge,
materiale izolante (izolații) pentru
construcții, materiale izolante (izolații)
pentru aeronave, pâslă pentru izolații,
materiale izolante (izolații) acustice pentru
clădiri, materiale izolante (izolații) termice
din elastomer flexibile, materiale izolante
(izolații) din cauciuc pentru îmbinări,
materiale izolante (izolații) cu funcții
de etanșare pentru protecție fonică,
materiale din fibră de carton folosite
ca izolații, materiale din fibre obținute
prin procedee chimice folosite ca izolații,
materiale izolante (izolații) cu funcții
de etanșare pentru protecție termică,
garnituri de etanșeizare folosite ca izolații
impermeabile, materiale izolante (izolații)
din material sintetic pentru protecția termică

a conductelor, materiale țesute din fibre
ceramice folosite ca izolații.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05862
(151) 13/09/2017
(732) MDP BUSINESS CONSULT

SRL, STR. DORNESCĂ NR.
16, BL. P58, SC. 3, ET. 6, AP.
73, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LEVELUP
(591) Culori revendicate:gri, verde

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 26.02.05; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05863
(151) 13/09/2017
(732) ANDREI IONESCU, STR.

TRIFEŞTI NR. 5A, ET. 5, AP.
43, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
COUNTRY LIFE

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05864
(151) 13/09/2017
(732) ANCUTA CAROLINA

PACURARU, STR. INTRAREA
MUNCELULUI NR. 5, SC. B, AP.
18, JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

C Carolyne
(531) Clasificare Viena: 25.01.10;

25.01.13; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.21

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

44. Servicii oferite de saloane de
frumuseţe şi saloane de coafură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05865
(151) 13/09/2017
(732) TUDOR COMMUNICATION SRL,

STR. CULMEA VECHE NR. 2,
PARTER, AP. 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TUDOR COMMUNICATION
(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 27.03.15; 24.17.21;
26.13.25; 26.07.25

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05866
(151) 13/09/2017
(732) SC PAMAS TRADING SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU NR. 5,
BL. L2, AP. 5, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
SIGNATURE BY NATURE

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.
31. Alimente pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05867
(151) 13/09/2017
(732) SC PAMAS TRADING SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU NR. 5,
BL. L2, AP. 5, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
NATURE'S SIGNATURE

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.
31. Alimente pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05868
(151) 13/09/2017
(732) SC PAMAS TRADING SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU NR. 5,
BL. L2, AP. 5, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
BREEDER SIGNATURE

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare
31. Alimente pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05869
(151) 13/09/2017
(732) KAR SECURITY SRL, STR.

BIRUINŢEI NR. 26A, PARTER,
CAMERA 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KAR SECURITY
(591) Culori revendicate:verde, galben,

gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
01.05.01; 01.05.02; 07.01.01;
02.09.14

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05870
(151) 13/09/2017
(732) AGRILINEVOL SRL, NR. 1467,

COMUNA VOLOVAT, JUD.
SUCEAVA, SAT VOLOVAT,
ROMANIA

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

(540)

Agroline BUCOVINA
bunătăţi din ferma noastră

(591) Culori revendicate:roşu, kaki, gri
închis, alb

(531) Clasificare Viena: 03.04.02;
03.04.11; 03.04.18; 26.04.18;
29.01.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile (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 05871
(151) 13/09/2017
(732) TURTHA SWEET & SAVOURY

SRL-D, STR. SOMEŞULUI NR.
22, JUD. SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL,
STR. ŞOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)
TURTHA

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

30. Dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, glazuri dulci
şi umpluturi pe bază de cacao, gheaţă,
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), produse de patiserie
aromate, specialităţi de patiserie, aluaturi
şi amestecuri din acestea, produse de
patiserie proaspete, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie din legume și
carne, decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, torturi, gustări de tip
tort de fructe, umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, prăjituri, fondante
(cofetărie), produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie cu înghețată, deserturi preparate
(produse de cofetărie), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, patiserie.
35. Servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, organizare
de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare și
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coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie.
41. Organizare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de planificare de petreceri, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente recreative și
de petrecere a timpului liber, organizare
de evenimente recreative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering pentru săli/spații special
amenajate pentru expoziții, restaurante de
delicatese, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05872
(151) 13/09/2017
(732) ZGARDAN MIHAI, STR.

INDEPENDENŢEI NR. 80, SC.
B, AP. 6, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

MIHAI ZGARDAN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.13

(511) Produse si/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
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05873
(151) 13/09/2017
(732) ZGARDAN MIHAI, STR.

INDEPENDENŢEI NR. 80, SC.
B, AP. 6, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

RETRO-CONCURS.RO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.11; 18.01.09; 18.01.23

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05874
(151) 13/09/2017
(732) LETITIA VLADESCU , CALEA

VICTORIEI NR. 32-34, SCARA C,
AP. 121, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
STAR PE NET

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05875
(151) 13/09/2017
(732) LETITIA VLADESCU , CALEA

VICTORIEI NR. 32-34, SCARA C,
AP. 121, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PUP SI PUP

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

28. Jocuri, jucării, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, lapte şi produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2017

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05876
(151) 13/09/2017
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL, STR.

RÂULUI NR. 419, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200636, ROMANIA

(540)
SOLAR VERDE

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

1. Produse destinate agriculturii, respectiv
îngrăşământ foliar.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05877
(151) 13/09/2017
(732) CLAUDIU PASCU, STR.

REPUBLICII, NR. 11, JUD.
NEAMŢ
, BICAZ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

CARS TUNING ROMANIA CTR
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
18.01.23

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

41. Organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de curse automobilistice, de

tururi și de evenimente de curse, organizare
de raliuri automobilistice, organizare de
curse automobilistice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05878
(151) 13/09/2017
(732) SC ICOVER PREMIUM SRL,

B-DUL UNIRII NR. 70, BL. J4,
SC. 3, ET. 6, AP. 82, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

iCOVER
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09; 27.05.24

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05879
(151) 13/09/2017
(732) SC ALPHA SHOT SRL, ALEEA

CALISTRAT HOGAŞ NR. 28B,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.22; 26.01.18; 09.01.07

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05880
(151) 13/09/2017
(732) PROEVENTS & CONFERENCE

SRL, STR. VASILE LUCACIU NR.
60, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PRO events & CONFERENCE
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.06

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05881
(151) 13/09/2017
(732) CUNEYT GUNAYDIN, CALEA

VITAN NR. 110, BL. 34A, SC. B,
AP. 62, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DUCAVELLI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 25.01.10; 25.01.13;
26.01.14; 02.01.01; 02.01.04;
02.01.22

(511) Produse si/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.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasele 18 şi 25 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
39. Transport, ambalare şi depozitare,
distribuirea de produse.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05882
(151) 13/09/2017
(732) GEORGIANA RALUCA

GUNAYDIN, PREL. GHENCEA
NR. 6C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PAFILYA

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

3. Spray mobilă, silicon auto, beţişoare
de urechi, dischete demachiante, uleiuri
esenţiale, produse pentru toaletă,
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, preparate pentru baie, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate şi
tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice,
lac de unghii, produse pentru îndepărtarea
lacului de unghii, cosmetice, deodorant
de uz personal, spumă de păr, fixativ de
păr, spumă de ras, produse de curăţat,
săpunuri şi geluri, parfumerie, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, trusă
pentru cosmetice.
5. Rezervă (odorizant) pentru aparat de
cameră, spray (odorizant) pentru cameră.
21. Aplicatoare cosmetice, cosmetice
(ustensile), perii cosmetice, spatule
cosmetice, recipiente pentru cosmetice.
35. Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasele 3, 5, 21 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
39. Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05883
(151) 13/09/2017
(732) GEORGIANA RALUCA

GUNAYDIN, PREL. GHENCEA
NR. 6C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SPORTSTAR

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

3. Spray mobilă, silicon auto, beţişoare
de urechi, dischete demachiante, uleiuri
esenţiale, produse pentru toaletă,
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, preparate pentru baie, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate şi
tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice,
lac de unghii, produse pentru îndepărtarea
lacului de unghii, cosmetice, deodorant
de uz personal, spumă de păr, fixativ de
păr, spumă de ras, produse de curăţat,
săpunuri şi geluri, parfumerie, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, trusă
pentru cosmetice.
5.  Rezervă (odorizant) pentru aparat de
cameră, spray (odorizant) pentru cameră.
21. Aplicatoare cosmetice, cosmetice
(ustensile), perii cosmetice, spatule
cosmetice, recipiente pentru cosmetice.
35. Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasele 3, 5, 21 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să  le cumpere comod.
39. Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05884
(151) 13/09/2017
(732) INTERNATIONAL PRODUCTION

TRADE SRL, ALEEA CRAIESTI
NR. 5, BL. AD42, SC. 7, AP.
72 PARTER, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AvanGarde Fitness Club
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05885
(151) 13/09/2017
(732) Ionuţ Teodorov, STR.

REVOLUŢIEI NR. 17, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)

FC NAPOLI BUCURESTI
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(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.19; 27.05.22;
26.01.18

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05886
(151) 13/09/2017
(732) SC BUNTARERO SRL , STR.

FOISORULUI NR. 4, BL. F1C,
SC. 1, AP. 34, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
#buntare

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

43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05887
(151) 13/09/2017
(732) RIR RENTALS SRL, STR.

ION LAHOVARI NR. 87C712,
CAMERA 2, COMUNA
BALOTEȘTI, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DUMBRĂVENI , ROMANIA

(540)

www.rent-a-DUBA.ro

(591) Culori revendicate:roșu, albastru

(531) Clasificare Viena: 18.01.09;
18.01.23; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.13

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

39. Transport, ambalare, ambalare şi
depozitarea mărfurilor, organizare de
călătorii, în special închirieri auto.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05888
(151) 13/09/2017
(732) BIEM ILAÇ SANAYI VE TICARET

A.Ș, TURGUT REIS CAD. NO:21,
TANDOGAN ANKARA, TURCIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

biem
(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 26.11.08;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.11;
29.01.12

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

5. Produse farmaceutice, preparate
medicale și de uz veterinar, produse
igienice pentru medicină, alimente și
substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2017

oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05889
(151) 13/09/2017
(732) BIEM ILAÇ SANAYI VE TICARET

A.Ș, TURGUT REIS CAD. NO:21,
TANDOGAN ANKARA, TURCIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
BIEMEXOL

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

5. Produse farmaceutice, preparate
medicale și de uz veterinar, produse
igienice pentru medicină, alimente și
substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05890
(151) 13/09/2017
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)
KRAFT BETONYL

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2017

(210) M 2017 05891
(151) 13/09/2017
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KRAFT HARD & GLOSS

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05892
(151) 13/09/2017
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KRAFT 4 SEASONS

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05893
(151) 13/09/2017
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KRAFT ASEPSIS

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05894
(151) 13/09/2017
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KRAFT ABSOLUT MAT

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05895
(151) 13/09/2017
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR.7, BL. 104, SC. 2,
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KRAFT PAINTS MASTER
(591) Culori revendicate:verde, negru,

alb, roșu, albastru,galben,
portocaliu

(531) Clasificare Viena: 26.01.03;
26.11.13; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.15

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05896
(151) 13/09/2017
(732) FLORIDA CONSTRUCT SRL,

STR. VÂRTOP NR. 7, JUDEȚUL
ALBA, ALBA IULIA, ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
LADANYI-consilier în proprietate
industrială, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(540)

FLORIDA CONSTRUCT
(591) Culori revendicate:verde,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 24.15.01;
24.15.21; 26.03.02; 27.05.01;
29.01.12

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare
și construcții, construcții transportabile
metalice, cabluri și fire metalice neelectrice,
mici articole de fierărie, case de bani,
containere metalice pentru depozitare sau
transport.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică și înlocuitori ai acestor materiale,
neprocesate și semiprocesate, materiale
plastice și rășini extrudate destinate utilizării
în producție, materiale de călăfătuire,
etanșare și izolare, țevi, tuburi și furtunuri
flexibile, nu din metal.
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19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcție, asfalt, smoală și bitum,
constructii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05897
(151) 13/09/2017
(732) MOREL BOLEA, ȘOS. ARCU

NR. 71, BL. T10, SC. A, ET. 3, AP.
13, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700135,
ROMANIA

(540)

KASTA MORRELY
(531) Clasificare Viena: 09.01.10;

24.01.15; 27.05.01; 27.05.22

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, agenţii de publicitate,
actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare,
închirierea spaţiilor publicitare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, demonstraţii cu produse, publicitate
prin corespondenţă directă, distribuirea
materialelor publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, modeling
pentru promoţii publicitare sau de
vânzări, publicitate online pe o reţea de
computere, sondaje de opinie, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate în aer liber, producţia
de clipuri publicitare, relaţii publice,
publicarea textelor publicitare, pregătirea
secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor
publicitare, publicitate radio, reclame radio,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închiriere de
material publicitar, publicitate televizată,
reclame televizate, organizare festivaluri
de modă în scop promoţional, organizare
evenimente de modă în scop promoţional.
38. Telecomunicații, transmisie de
televiziune, transmisia de fişiere digitale,
servicii de teleconferinţă, transmisia
de televiziune prin cablu, transmisie
radio, transmisii de televiziune, transmisie
wireless, transmisia asistată de computer
a mesajelor şi imaginilor, închirierea
timpului de acces la reţelele globale
de computere, comunicare prin terminale
de computere, transmiterea mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator, poştă
electronică, transmiterea de felicitări online,
agenţii de ştiri, asigurarea conexiunii de
telecomunicaţii la o reţea globală de
computere, furnizarea accesului la reţelele
globale de computere, transmisie prin
satelit, servicii de transfer, transmisii de
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televiziune online, transmisii video online,
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaţii).
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, academii
(educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
concertelor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminarilor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, servicii educaţionale,
grădiniţe, școli, educaţie nonformală,
centre culturale, școli de vară, stagii
de formare, programe educaţionale,
programe de instruire, specializare şi
formare profesională, impresariat artistic,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor
în scop cultural sau educaţional,
organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
organizarea de parade de modă
pentru amuzament, organizare festivaluri,
organizare evenimente culturale şi
artistice, organizare evenimente mondene,
organizare festivaluri de modă, evenimente
de modă, prezentări de modă în scop
cultural, spectacole de modă, teatru de
modă, teatru de păpuşi şi marionete,
activităţi culturalartistice,
concursuri de miss, concursuri
de modă, concursuri, preselecţii,
castinguri, organizarea de turnee,
caravane (divertisment), competiţii artistice,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de scenografie, închirierea de
decoruri, producţia de spectacole, studiouri
de film, producţii de teatru, prezentări
în săli cinematografice, servicii de
compoziţii muzicale, săli de concerte,
organizarea balurilor, programe de
televiziune, producerea de programe radio
şi de televiziune, închirierea de aparate

radio şi de televiziune, producţia de
muzică, producţia de programe de radio
şi televiziune, producerea spectacolelor,
producerea filmelor pe casetă video,
producerea de programe de radio şi
televiziune, închirierea aparatelor de
radio şi televiziune, amuzament radio,
închirierea aparatelor de înregistrare
video, servicii de înregistrare în studio,
închirierea filmelor, servicii prestate
de reporterii de ştiri, compunerea
textelor, altele decât textele publicitare,
scrierea textelor, altele decât textele
publicitare, publicarea textelor, altele decât
textele publicitare, furnizarea de publicaţii
electronice, publicarea cărţilor, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online,
antrenament (instruire), antrenament
practic (demonstraţii), proiecte şi programe
de training, proiecte şi campanii
educaţionale, organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), consilere
vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire), informaţii despre educaţie,
informaţii despre distracţii, informaţii
despre posibilităţi de recreere, servicii de
amuzament, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, raportare fotografică,
fotografie, modelare pentru artişti, servicii
de desktop publishing, organizarea
competiţiilor sportive, planificarea
petrecerilor (distracţii), prezentarea de
reprezentaţii live, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness),
educaţie fizică, furnizarea facilităţilor
sportive, antrenament gimnastic, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitnes), susţinerea antramentelor de fitness,
activităţi sportive, dans sportiv, furnizarea
servicilor de amuzament, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, servicii de club
(amuzament sau educaţie), organizare de
spectacole.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
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de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator, creaţii de
modă, design de arte grafice, crearea
şi mentenanţa website-urilor pentru alţii,
controlul calităţii, cercetare şi dezvoltare
pentru alţii.
44. Saloane de frumuseţe, saloane
de coafură, servicii de terapie, servicii
asigurate de machiori, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură
și de silvicultură..

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


