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Cereri m|rci publicate în 01.03.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 00989 22/02/2017 S.C. NATURALI PROD S.R.L. ENI MA

2 M 2017 01106 22/02/2017 CMI DR. NICOLETA VAN
GELDER

HAPPY DENT FAMILY

3 M 2017 01107 22/02/2017 ANTON ANGELINA GABRIELA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

APE MINERALE TECHIRGHIOL

4 M 2017 01108 22/02/2017 TICUSAN ROBERT VINTAGE BRASOV MORE
THAN A CLUB

5 M 2017 01110 22/02/2017 FEDERATIA ROMANA DE
KARATE KYOKUSHIN I.K.O. 2

FEDERATIA ROMANA DE
KARATE KYOKUSHIN

6 M 2017 01111 22/02/2017 S.C. VELVET TRAVEL S.R.L. VELVET TRAVEL Dream, Book,
Travel!

7 M 2017 01112 22/02/2017 S.C. ASTEK S.R.L. SUPER VOPSEA
PROFESIONAL{

8 M 2017 01113 22/02/2017 MARIN ANCA-ELENA DEEA

9 M 2017 01114 22/02/2017 PREDA MIHAI CORNEL Chiscare

10 M 2017 01115 22/02/2017 S.C. INFACO S.R.L. BIBANUL

11 M 2017 01116 22/02/2017 S.C. SRQ IDEA SRL-D Séraphique

12 M 2017 01117 22/02/2017 CORDEA TUDOR MIHAI BELAGANZA

13 M 2017 01118 22/02/2017 S.C. TEKTONIK MOTOR S.R.L. OSIP

14 M 2017 01119 22/02/2017 S.C. ADEPLAST S.A. Adeplast, cea mai inteligenta
alegere!

15 M 2017 01120 22/02/2017 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. NN DINAMIC

16 M 2017 01121 22/02/2017 S.C. GALTEXMED S.R.L. CARAMIDA TEXTILA

17 M 2017 01122 22/02/2017 CR{SNEANU D{NUÚ
ARDELEAN C{T{LIN-EMIL

ladestinatie.ro
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18 M 2017 01124 22/02/2017 PLOPSOREANU DANIELA HAPPY TPOT

19 M 2017 01125 22/02/2017 PREDA MIHAI CORNEL Cornel Pub & Grill

20 M 2017 01126 22/02/2017 S.C. ADEPLAST S.A. Adeplast, o lucrare bine facuta o
aduce pe urmatoarea.

21 M 2017 01127 22/02/2017 S.C. PALINCA JAMY S.R.L. P{LINCA JAMY

22 M 2017 01128 22/02/2017 S.C. GENERAL GUARD
SECURITY S.R.L.

GENERAL GUARD SECURITY

23 M 2017 01129 22/02/2017 SANDULACHE VASILE IONUT CU MAINILE CURATE

24 M 2017 01130 22/02/2017 S.C. MAZO CHOCOLATE
FACTORY S.R.L.

MR. CANNOLI

25 M 2017 01131 22/02/2017 SANDULACHE VASILE IONUT GLASSPUR

26 M 2017 01132 22/02/2017 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. ELECKTRONIA

27 M 2017 01133 22/02/2017 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. kontrolia

28 M 2017 01134 22/02/2017 PETRESCU CRISTIAN DAN EXPRESIS

29 M 2017 01135 22/02/2017 TUCA DARIA-ANA RADIO SMART

30 M 2017 01136 22/02/2017 TUCA DARIA-ANA SMART FM

31 M 2017 01137 22/02/2017 S.C. AGRO LYA S.R.L. LYA LUXURY est.2017

32 M 2017 01138 22/02/2017 S.C. ADION COM 2000 S.R.L. ADION COM 2000

33 M 2017 01139 22/02/2017 S.C. IEFTIN SIMPLU SI RAPID
S.R.L.

ICDV.RO

34 M 2017 01140 22/02/2017 S.C. IEFTIN SIMPLU SI RAPID
S.R.L.

HACCP

35 M 2017 01141 22/02/2017 S.C. DIAMOND MARKETING
GROUP S.R.L.

REVISTA MINUS

36 M 2017 01142 22/02/2017 S.C. INTERMARK S.R.L. NAÚIONAL 24 PLUS
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37 M 2017 01143 22/02/2017 ALMADA INVEST S.R.L. 4FRIENDS TIME FOR DINNER

38 M 2017 01144 22/02/2017 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

Eu, consumatorul

39 M 2017 01145 22/02/2017 SCHAPER & BRUMMER GmbH &
Co. KG

Sinutox

40 M 2017 01146 22/02/2017 SB DIGITAL LIMITED BETARENA

41 M 2017 01147 22/02/2017 SB DIGITAL LIMITED BET ARENA

42 M 2017 01148 22/02/2017 SB DIGITAL LIMITED BET ARENA

43 M 2017 01149 22/02/2017 SB DIGITAL LIMITED BETARENA

44 M 2017 01150 22/02/2017 ASOCIATIA LUMEA PITICILOR
J&N

MonTERRA GR{DINIÚ{ ÔI
ÔCOAL{

45 M 2017 01151 22/02/2017 IMBRE VASILE INSIDE FESTIVAL

46 M 2017 01152 22/02/2017 TEOHARIE MARINELA-CORINA corinneatelier HANDMADE

47 M 2017 01153 22/02/2017 S.C. VIVRE DECO S.R.L. VIVRE HOME

48 M 2017 01154 22/02/2017 S.C. AVANGARDE SOFTWARE &
ELECTRONICS S.R.L.

Master admin

49 M 2017 01155 22/02/2017 S.C. MIRUNA INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

MIRUNA INTERNATIONAL

50 M 2017 01156 22/02/2017 S.C. PARABOMIR S.R.L. Market PARABO

51 M 2017 01157 22/02/2017 CIOAB{ ALEXANDRU RM RUSTIQUE MAISON

52 M 2017 01158 22/02/2017 ASOCIATIA PELICULA
CULTURALA
ASOCIATIA MARELE ECRAN

Ceau, Cinema!
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(210) M 2017 00989
(151) 22/02/2017
(732) S.C. NATURALI PROD S.R.L., Str.

J.S. Bach, nr. 34, Jud. Timiş, ,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(540)

ENI MA

(591) Culori revendicate:verde,negru
 
(531) Clasificare Viena:050311; 270502;

270508; 270512; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare, alimente
pentru sugari.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; comerţ en detail şi en gros în
magazine proprii; administraţie comercială;
lucrări da birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01128
(151) 22/02/2017
(732) S . C .  G E N E R A L  G U A R D

SECURITY S.R.L., Strada Hristo
Botev nr. 21, parter, camera 1, Judeţul
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

(540)

GENERAL GUARD SECURITY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;

servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01106
(151) 22/02/2017
(732) CMI DR. NICOLETA VAN

GELDER, Str. Câmpului nr. 40, sc. 1,
ap. 3, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

HAPPY DENT FAMILY

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;

261325; 270501; 270522; 290105;  

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

35 Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei; regruparea în avantajul terţilor
a produselor: preparate pentru curăţarea
protezelor dentare, produse pentru lustruirea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 22.02.2017

5

protezelor dentare, geluri pentru albirea
dinţilor, aparate şi instrumente dentare, aţă
dentară, periuţe de dinţi, periuţe electrice de
dinţi (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Întreţinere şi reparaţii a aparatelor şi
dispozitivelor (instrumentelor) stomatologice.
42 Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44 Furnizare de informaţii despre
stomatologie; consiliere în domeniul
stomatologiei; stomatologie estetică;
stomatologie; închiriere de instrumente
stomatologice; consultaţii stomatologice;
chirurgie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01150
(151) 22/02/2017
(732) ASOCIATIA LUMEA PITICILOR

J&N, Str. Gheorghe Mandrea nr. 6, bl.
Corp C, ap. 2 si 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MonTERRA GRĂDINIŢĂ ŞI ŞCOALĂ

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro

  

(531) Clasificare Viena:020901; 030209;
030215; 270501; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific şi
didactice; 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 deprelucrare
a datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01124
(151) 22/02/2017
(732) PLOPSOREANU DANIELA, Str.

Col. Scarlat Demetriade nr. 4, bl. H5,
sc. 1, et. 4, ap. 13, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

HAPPY TPOT

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau din
materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienti 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.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01107
(151) 22/02/2017
(732) ANTON ANGELINA GABRIELA

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Constanţei nr.
88A, Judeţul Constanţa, , TUZLA
ROMANIA 

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

(540)

APE MINERALE TECHIRGHIOL

(591) Culori revendicate:albastru, negru
 (531) Clasificare Viena:011515; 260116;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01151
(151) 22/02/2017
(732) IMBRE VASILE, Str. Baciul Judeţul

nr. 11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INSIDE FESTIVAL

(591) Culori revendicate:negru, alb,
cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270511; 290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01125
(151) 22/02/2017
(732) PREDA MIHAI CORNEL, Str.

Fraţii Goleşti nr. 63, bl. S6, sc. B, ap.
15, judeţul Argeş, 110174, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Cornel Pub & Grill

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01126
(151) 22/02/2017
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Adeplast,

nr.164A, Comuna Berceni, judeţul
Prahova, 107063, SAT CORLĂŢEŞTI
ROMANIA 

(540)

Adeplast, o lucrare bine facuta o aduce pe
urmatoarea.

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
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naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01127
(151) 22/02/2017
(732) S.C. PALINCA JAMY S.R.L., Str.

II. Rakoczi Ferenc nr. 44, judeţul
H a r g h i t a ,  5 3 5 6 0 0 ,
O D O R E H E I U - S E C U I E S C
ROMANIA 

(540)

PĂLINCA JAMY

(591) Culori revendicate:verde, galben

  (531) Clasificare Viena:010101; 050520;
110302; 270501; 290112;  

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

33 Băuturi distilate.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01129
(151) 22/02/2017
(732) SANDULACHE VASILE IONUT,

Str. Miron Costin bl. 1, sc. A, ap. 5,
judeţul Bacău, 600161, BACAU
ROMANIA 

(540)

CU MAINILE CURATE

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

3 Detergent sub formă de cremă cu efect
degresant şiemolient pentru curăţarea mâinilor

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01130
(151) 22/02/2017
(732) S.C. MAZO CHOCOLATE

FACTORY S.R.L., Str. Orhideelor
nr. 12F, Camera 1, Comuna Chiajna,
judeţul Ilfov, SAT DUDU ROMANIA

(540)
MR. CANNOLI

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
tapioca, sago; făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, sosuri; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01152
(151) 22/02/2017
(732) T E O H A R I E

MARINELA-CORINA, Str. Câmpia
Libertăţii nr. 31, bl. 6A, sc. 3, et. 4, ap.
96, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

corinneatelier HANDMADE
  
(531) Clasificare Viena:270519; 270522;  

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

24 Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de
pat; perdele din materiale textile sau plastice;
cuverturi; cuverturi tricotate; feţe de pernă;
feţe decorative pentru perne, fulare (ţesături);
huse pentru perne; huse pentru pilote şi
plăpumi; lenjerie de pat şi pături; pături de
lână; pături pentru nou-născuţi; pături tip pled;
pleduri şi cuverturi de pat; ţesături din
bumbac; ţesături din amestec de lână şi
bumbac; ţesături mixte pe bază de bumbac;
ţesături pentru decoraţiuni interioare;
decoraţiuni pentru pereţi din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01131
(151) 22/02/2017
(732) SANDULACHE VASILE IONUT,

Str. Miron Costin bl. 1, sc. A, ap. 5,
judeţul Bacău, 600161, BACAU
ROMANIA 

(540)

GLASSPUR

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

3 Detergent lichid pentru curăţat suprafeţe
tari, în special sticla.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01132
(151) 22/02/2017
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Şos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ELECKTRONIA

(591) Culori revendicate:albastru, mov
  
(531) Clasificare Viena:011503; 050313;

050315; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01133
(151) 22/02/2017
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Şos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

kontrolia

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

290113;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01153
(151) 22/02/2017
(732) S.C. VIVRE DECO S.R.L., Şos.

Giurgiului nr. 321, corp C2, et. 1,
Sector 4, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

VIVRE HOME

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
acestora) permiţând clienţilor să le vadă şi să
le cumpere comod, aceste servicii putând fi
furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, de magazine de vânzare en-gros,
de distribuitoare automate, prin cataloage de
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau
a programelor de televiziune pentru
cumpărături.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01154
(151) 22/02/2017
(732) S.C. AVANGARDE SOFTWARE &

ELECTRONICS S.R.L., Bd. Pipera
nr. 1/VI, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Master admin

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:261108; 270509;

270510; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şiadministrarea
afacerilor; lucrări de birou(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01108
(151) 22/02/2017
(732) TICUSAN ROBERT, Str. Mihai

Viteazu nr. 444, Judeţul Braşov, ,
COMUNA HARMAN 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)

VINTAGE BRASOV MORE THAN A
CLUB
  
(531) Clasificare Viena:250113; 270501;

270521;  

(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 clasificării de la Nisa).
41 Servicii de cluburi (discoteci), cluburi de
noapte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01155
(151) 22/02/2017
(732) S.C. MIRUNA INTERNATIONAL

IMPEX S.R.L., Str. Calea Timişorii
nr. 4, jud. Caraş-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(740) ARIANA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Calea Aradului nr. 33, ap. 7, Judeţul
Timiş TIMIŞOARA

(540)

MIRUNA INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:030102; 030123;

090110; 240113; 270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01156
(151) 22/02/2017
(732) S.C. PARABOMIR S.R.L., Nr. 288,

jud. Caraş-Severin, , VALIUG
ROMANIA 

(740) ARIANA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Calea Aradului nr. 33, ap. 7, Judeţul
Timiş TIMIŞOARA

(540)

Market PARABO

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:180119; 180123;

270502; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01157
(151) 22/02/2017
(732) CIOABĂ ALEXANDRU, Str. Iuliu

Maniu nr. 170, bl. 40, sc. 1, ap. 39,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RM RUSTIQUE MAISON

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270512;

270522;  

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

19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice; semifabricate din
lemn (grinzi, plăci, panouri); furnir; sticlă
pentru construcţii, respectiv plăci de
pardoseală, plăci de acoperiş din sticlă; sticlă
granulată pentru marcaje rutiere; cutii de
scrisori din zidărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic, mobilier metalic şi mobilier
pentru camping; articole de pat (saltele,
somiere, perne); oglinzi, inclusiv în cadrul
pieselor de mobilier sau oglinzi de toaletă;
plăci de înmatriculare nemetalice; cutii de
scrisori, cu excepţia celor din metal sau din

zidărie.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
hrană pentru animale, malţ; lemn brut; cereale
brute; ouă fecundate pentru clocit; moluşte şi
crustacee (vii).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie
şi la servicii ale firmelor specializate în
domeniul construcţiilor, cum sunt cele de
zugravi, instalatori de instalaţii sanitare şi de
încălzire, de montare a acoperişurilor; servicii
anexe celor de construcţii, respectiv inspecţia
planurilor de construcţii; servicii de
construcţii navale; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcţii;
servicii de reparaţii, şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială); servicii de reparaţii,
cum sunt cele din domeniul electricităţii,
mobilierului, instrumentelor şi uneltelor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 22.02.2017

14

(210) M 2017 01115
(151) 22/02/2017
(732) S.C. INFACO S.R.L., Str. Vişina nr.

17, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI-JIU
ROMANIA 

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

(540)

BIBANUL

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(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).
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii. (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01110
(151) 22/02/2017
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KARATE KYOKUSHIN I.K.O. 2,
Str. George Enescu nr. 55, Judeţul
Bihor, 410034, ORADEA ROMANIA

(540)

FEDERATIA ROMANA DE KARATE
KYOKUSHIN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01111
(151) 22/02/2017
(732) S.C. VELVET TRAVEL S.R.L., Str.

Măceşului nr. 15, Judeţul Dolj,
200631, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

VELVET TRAVEL Dream, Book,
Travel!

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
 (531) Clasificare Viena:020901; 020904;

270501; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Agenţii de turism; agenţie de turism;
servicii de turism; servicii de ghizi de turism;
rezervarea călătoriilor prin intermediul
agenţiilor de turism; servicii specifice
agenţiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor; servicii de agenţie de turism
pentru organizarea călătoriilor; servicii de
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agenţii de turism pentru călătorii de afaceri;
servicii de agenţie de turism pentru
organizarea de vacanţe; servicii specifice
agenţiilor de turism şi servicii de rezervări;
servicii specifice agenţiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport.
43 Servicii de agenţii de turism privind
rezervări de cazare; servicii de agenţii de
turism privind spaţiile de cazare; servicii de
agenţii de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel; servicii ale agenţiilor de
turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01116
(151) 22/02/2017
(732) S.C. SRQ IDEA SRL-D, Str. Gruiul

Argeşului nr. 3, bl. 31B, sc. 1, ap. 13,
camera 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Séraphique
  

(531) Clasificare Viena:030717; 270501;
270504;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01158
(151) 22/02/2017
(732) A S O C I A T I A  P E L I C U L A

CULTURALA, Bd. Take Ionescu nr.
10-16, sc. a, ap. 20, jud. Timiş,
300070, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ASOCIATIA MARELE ECRAN,
Str. Crivaia nr. 6, jud. Timiş, 300764,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Ceau, Cinema!

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

41 Organizarea şi coordonarea de festivaluri
de film.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01112
(151) 22/02/2017
(732) S.C. ASTEK S.R.L., Str. Industrială

nr. 22A, judeţul Constanţa, 905900,
OVIDIU ROMANIA 

(540)

SUPER VOPSEA PROFESIONALĂ

(591) Culori revendicate:pantone 232C,
negru, alb, gri, maro

  
(531) Clasificare Viena:120101; 120110;

120115; 250119; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01113
(151) 22/02/2017
(732) MARIN ANCA-ELENA, Str.

Rapsodiei nr. 6, bl. 142, sc. B, et. 4,
ap. 37, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DEEA

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

3 Preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
a ochilor şi a unghiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa,
toate acestea cu privire la produsele din clasa
3).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01114
(151) 22/02/2017
(732) PREDA MIHAI CORNEL, Str.

Fraţii Goleşti nr. 63, bl. S6, sc. B, ap.
15, judeţul Argeş, 110174, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Chiscare

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01117
(151) 22/02/2017
(732) CORDEA TUDOR MIHAI, Str.

Dacilor nr. 6, ap. 4, Jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) LABI RI NT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, judeţul
Arad ARAD

(540)

BELAGANZA

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor, diverse
bijuterii, giuvaergerie, perle, brăţări, lanţuri,
broşe, gablonţuri, bijuterii fanteziste,
ornamente pentru pantofi, pietre preţioase şi
semipretioase şi obiecte realizate sau placate
cu aceste pietre (bijuterii), obiecte decorative
(bijuterii), insigne din metale preţioase, ace de
cravată.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului. (solicităm protecţie
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pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate, prezentarea şi vânzarea
produselor inclusiv online prin intermediul
unui web site specializat, organizare de târguri
şi expoziţii în scop comercial şi publicitar,
magazine şi lanţuri de magazine online
specializate, activităţi de import-export

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01118
(151) 22/02/2017
(732) S.C. TEKTONIK MOTOR S.R.L.,

B-dul. Constantin Brâncuşi nr.
175-177, parter, sc. 2, ap. 28, Judeţul
Cluj, 400458, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

OSIP

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;

270512; 290104;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,

materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananti; adezivi pentru industrie.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01119
(151) 22/02/2017
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Sat Corlăteşti,

str. Adeplast nr. 164A, Judeţul
Prahova, Comuna Berceni ROMANIA

(540)

Adeplast, cea mai inteligenta alegere!

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01120
(151) 22/02/2017
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NN DINAMIC

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01121
(151) 22/02/2017
(732) S.C. GALTEXMED S.R.L., Str.

Drumul de Centură, nr. 6, Hala Sut,
parter, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

CARAMIDA TEXTILA

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

4 Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi,
producţia pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare); combustibili de aprindere; brichete
combustibile; brichete de turbă (combustibil)
şi materiale pentru iluminat, lumânări şi
fitiluri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai tuturor acestor materiale,
materiale plastice extrudate; materiale de
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etanşare, de umplutură, materiale de izolaţie
fonică; pasla de izolare; lână minerală; ţevi
textile nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01122
(151) 22/02/2017
(732) CRĂSNEANU DĂNUŢ, Comuna

Socond, nr. 107, Jud. Satu Mare, ,
SAT CUŢA ROMANIA 

(732) ARDELEAN CĂTĂLIN-EMIL,
Comuna Craidorolţ, Jud. Satu Mare, ,
SAT ERIU-SÂNCRAI ROMANIA 

(540)

ladestinatie.ro

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

7 Maşin automate de vânzare (distribuitoare).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice ,  e lec t r ice ,  fo tograf ice ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
prelucrareainformaţiei şi calculatoare;
extinctoare; distribuitoare de bilete, programe
de calculator.
35 Publicitate online şi offline; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; comercializarea
produselor proprii şi ale unor terţi prin diferite
forme de comerţ, inclusiv virtual; servicii de
export-import; lanţ de magazine; furnizarea de
informaţii publicitare; publicare de texte

publicitare; închirierea de spaţiu publicitar;
furnizarea de servicii  publicitare
computerizate; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale (afişe, pliante, prospecte,
material tipărit); Compilarea informaţiilor in
baze de date computerizate; servicii de
promovare de evenimente cultural-artistice şi
turistice prin intermediul website. 
38 Telecomunicaţii; servicii de e-mail;
telefonie prin internet.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; servicii
ale agenţiilor de turism şi anume rezervări on
line (internet) de bilete de avion şi pachete
turistice (excursii); servicii de închiriere auto
(rent a car); servicii de însoţire a călătorilor;
servicii de transport securizat; servicii de
curierat; servicii de informaţii referitoare la
călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii şi brokeri de turism, informaţii
referitoare la tarife, orare, modalităţi de
transport şi organizare; servicii specifice
agenţiilor de voiaj, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport..
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producerea de emisiuni
TV; servicii de recreere în holul hotelului;
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; agenţii de bilete.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare în
turism şi agrement; crearea şi menţinere de
website; furnizare de motoare de căutare pe
intenet; creare şimenţinere baze de date.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (servicii efectuate în scopul
de a procura adăpost oferit de hoteluri,
pensiuni sau alte stabilimente ce asigură
cazare temporară); servicii de rezervare a
cazării pentru călători, prestate în special de
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către agenţiilor de voiaj; închirierea
(asigurarea) de spaţii pentru reuniuni
(întâlniri, conferinţe şi expoziţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01134
(151) 22/02/2017
(732) PETRESCU CRISTIAN DAN, Str.

Cameliei, nr. 15, bl. 26, ap. 94, Jud.
Prahova, 100091, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

EXPRESIS
  

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

9 Software de calculator (programe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01135
(151) 22/02/2017
(732) TUCA DARIA-ANA, Str. AMIRAL

HORIA MACELARIU, nr. 26,
bl.20/7, sc. C, et.3, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
RADIO SMART

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01136
(151) 22/02/2017
(732) TUCA DARIA-ANA, Str. AMIRAL

HORIA MACELARIU, nr. 26,
bl.20/7, sc. C, et.3, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART FM

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

35 Publicitate; gestiunea afecerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 22.02.2017

21

(210) M 2017 01137
(151) 22/02/2017
(732) S.C. AGRO LYA S.R.L., Str.

Luminii, nr. 1, jud. Neamţ, , Zăneşti
ROMANIA 

(540)

LYA LUXURY est.2017
  

(531) Clasificare Viena:240125; 250113;
270501; 270514;  

(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 şelarie. ( Solicităm protecţie
pentru întreaga clasă de produse conform
clasificarii Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. ( Solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii
conform clasificarii Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01138
(151) 22/02/2017
(732) S.C. ADION COM 2000 S.R.L., Str.

Plugusor nr. 41, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ADION COM 2000

(591) Culori revendicate:negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:261121; 270501;

270711; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.( Solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii
conform clasificarii Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii
conform clasificarii Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01139
(151) 22/02/2017
(732) S.C. IEFTIN SIMPLU SI RAPID

S.R.L., Str. Drumul Taberei, nr. 60,
Bl.G II 7, Sc. 1, Ap. 11, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDV.RO

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; consultanţă pentru
organizarea afacerii; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail.
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 01140
(151) 22/02/2017
(732) S.C. IEFTIN SIMPLU SI RAPID

S.R.L., Str. Drumul Taberei, nr. 60,
Bl.G II 7, Sc. 1, Ap. 11, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
HACCP

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; consultanţă pentru
organizarea afacerii.
42 Consultanţă în domeniul calităţii privind
igiena alimentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01141
(151) 22/02/2017
(732) S.C. DIAMOND MARKETING

GROUP S.R.L., Str. Nerva Traian nr.
11, bl. M68, sc. 2, et. 3, ap. 44, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
REVISTA MINUS

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01142
(151) 22/02/2017
(732) S.C. INTERMARK S.R.L.,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

NAŢIONAL 24 PLUS

(591) Culori revendicate:gri, albastru, roz,
galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01143
(151) 22/02/2017
(732) ALMADA INVEST S.R.L., Str.

Griviţei nr. 31, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

4FRIENDS TIME FOR DINNER

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  (531) Clasificare Viena:241521; 260117;
270501; 270508; 270711;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01144
(151) 22/02/2017
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Eu, consumatorul

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01145
(151) 22/02/2017
(732) SCHAPER & BRUMMER GmbH

& Co. KG, Bahnhofstrasse 35,
D - 3 8 2 5 9 ,  S A L Z G I T T E R
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Sinutox

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

3 Săpunuri în special săpunuri medicinale,
săpunuri dezinfectante şi săpunuri deodorante;

parfumerie; uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea corpului şi a frumuseţii, uleiuri
pentru uz cosmetic; cosmetice, în special
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru bronzare,
creioane cosmetice; loţiuni pentru păr,
şampoane, spray de păr şi vopsele de păr;
produse pentru curăţarea dinţilor, ape de gură,
nu de uz medical; preparate de protecţie
solară.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
sanitare de uz medical; medicamente pentru
uz uman şi veterinar; alimente dietetice şi
produse dietetice adaptate pentru uz medical
şi veterinar; alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
produse pentru purificarea aerului; nămol de
uz medical şi namol pentru baie; băi de
oxigen; săruri de baie de uz medical; produse
de baie de uz medical şi de uz terapeutic;
ceaiuri medicinale, ceaiuri din plante de uz
medicinal; plante medicinale; produse de
protecţie solară de uz farmaceutic.
35 Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata pentru săpunuri, în special săpunuri
medicinale, săpunuri dezinfectante şi săpunuri
deodorante, parfumerie, uleiuri eterice, uleiuri
pentru îngrijirea corpului şi a frumuseţii,
uleiuri pentru uz cosmetic, produse pentru
îngrijirea corpului şi a frumuseţii; cosmetice,
în special creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru bronzare, creioane cosmetice; loţiuni
pentru păr, şampoane, spray de păr şi vopsele
de păr, produse pentru curăţarea dinţilor, ape
de gură, nu de uz medical, preparate de
protecţie solară, produse farmaceutice şi
veterinare, produse sanitare de uz medical,
medicamente pentru uz uman şi veterinar,
alimente dietetice şi produse dietetice adaptate
pentru uz medical şi veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru oameni şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 22.02.2017

25

animale, produse pentru purificarea aerului,
nămol de uz medical şi nămol pentru baie, băi
de oxigen, săruri de baie de uz medical,
produse de baie de uz medical şi de uz
terapeutic, ceaiuri medicinale, ceaiuri din
plante, de uz medicinal, plante medicinale,
produse de protecţie solară de uz farmaceutic;
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori (magazine de consiliere pentru
consumatori).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01146
(151) 22/02/2017
(732) SB DIGITAL LIMITED, Suite 7,

Hadfield Hose, Library Street,
Registrat ion no.  115257,  ,
GIBRALTAR GIBRALTAR 

(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)

BETARENA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3308C), portocaliu (pantone 7579C)

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270508; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.

9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs); aplicatii software;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
distribuitoare automate de bilete; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; baze de date computerizate
(programe), baze de date electronice
(programe).
28 Jocuri, jetoane pentru jocuri, jocuri
electronice, jocuri de masă; maşini cu sloturi
(maşini de jocuri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare; servicii
de afisaj publicitar.
38 Telecomunicaţii, servicii de afişare
electronică (telecomunicaţii), comunicaţii prin
fibre optice, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea accesului la baze de
date, joncţiune pentru telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de cazino, jocuri
de noroc, pariuri, exploatarea salilor de joc,
jocuri on-line, loterii; producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01147
(151) 22/02/2017
(732) SB DIGITAL LIMITED, Suite 7,

Hadfield Hose, Library Street,
Registrat ion no.  115257,  ,
GIBRALTAR GIBRALTAR 

(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)

BET ARENA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3308C), portocaliu (pantone 7579C)

  
(531) Clasificare Viena:260207; 260409;

270501; 270508; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs); aplicatii software;
mecanisme pentru aparate cu preplată;

distribuitoare automate de bilete; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; baze de date computerizate
(programe), baze de date electronice
(programe).
28 Jocuri, jetoane pentru jocuri, jocuri
electronice, jocuri de masă; maşini cu sloturi
(maşini de jocuri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare; servicii
de afişaj publicitar.
38 Telecomunicaţii, servicii de afişare
electronică (telecomunicaţii), comunicaţii prin
fibre optice, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea accesului la baze de
date, joncţiune pentru telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de cazino, jocuri
de noroc, pariuri, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, loterii; producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01148
(151) 22/02/2017
(732) SB DIGITAL LIMITED, Suite 7,

Hadfield Hose, Library Street,
Registrat ion no.  115257,  ,
GIBRALTAR GIBRALTAR 

(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)

BET ARENA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3308C), portocaliu (pantone 7579C)

  
(531) Clasificare Viena:260207; 260409;

270501; 270508; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs); aplicatii software;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
distribuitoare automate de bilete; case
înregistratoare, maşini de calculat,

echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; baze de date computerizate
(programe), baze de date electronice
(programe).
28 Jocuri, jetoane pentru jocuri, jocuri
electronice, jocuri de masă; maşini cu sloturi
(maşini de jocuri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare; servicii
de afişaj publicitar.
38 Telecomunicaţii, servicii de afişare
electronică (telecomunicaţii), comunicaţii prin
fibre optice, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea accesului la baze de
date, joncţiune pentru telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de cazino, jocuri
de noroc, pariuri, exploatarea sălilor de joc,
jocuri on-line, loterii; producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01149
(151) 22/02/2017
(732) SB DIGITAL LIMITED, Suite 7,

Hadfield Hose, Library Street,
Registrat ion no.  115257,  ,
GIBRALTAR GIBRALTAR 

(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)

BETARENA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3308C), portocaliu (portocaliu 7579C)

  
(531) Clasificare Viena:260207; 260409;

270501; 270508; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs); aplicatii software;

mecanisme pentru aparate cu preplată;
distribuitoare automate de bilete; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; baze de date computerizate
(programe), baze de date electronice
(programe).
28 Jocuri, jetoane pentru jocuri, jocuri
electronice, jocuri de masă; maşini cu sloturi
(maşini de jocuri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare; servicii
de afişaj publicitar.
38 Telecomunicaţii, servicii de afişare
electronică (telecomunicaţii), comunicaţii prin
fibre optice, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea accesului la baze de
date, joncţiune pentru telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de cazino, jocuri
de noroc, pariuri, exploatarea salilor de joc,
jocuri on-line, loterii; producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜


