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Cereri Mărci publicate în 29/06/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02197 22/06/2017 SC CASA DE VINURI

NICOREŞTI SRL
Casa de vinuri Nicoreşti

2 M 2017 04035 22/06/2017 LUBETECH CONSULTING SRL LUBETECH Industries Consulting
Partner

3 M 2017 04112 22/06/2017 SC D-TOYS SRL D-TOYS PĂCĂLICI SCĂRPINICI

4 M 2017 04114 22/06/2017 SC P & D FIT SRL EXCLUSIVE FITNESS

5 M 2017 04115 22/06/2017 SC AGROLACT EUROLINE SRL ZAO

6 M 2017 04116 22/06/2017 SC AVICARVIL SRL La Provincia Pui de casă

7 M 2017 04117 22/06/2017 SC SANOVIZUAL SRL SANOVIZUAL happy eyes happy
children Pentru toţi copiii între 0 şi
99 de ani!

8 M 2017 04118 22/06/2017 SC AVICARVIL SRL La Provincia Pui de Casă

9 M 2017 04119 22/06/2017 SC IPS GRUP SRL IPS GRUP SISTEME ALARMA
DISPECERAT MONITORIZARE
SUPRAVEGHERE VIDEO

10 M 2017 04120 22/06/2017 SC MV CONNECT
DISTRIBUTION IMPEX SRL

Top Coffee MV CONNECT
DISTRIBUTION

11 M 2017 04121 22/06/2017 BIA HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT SERVICES SRL

BIA Business Intelligence Alliance

12 M 2017 04122 22/06/2017 NICU ROBERT DUMITRU Proper pizza & pasta The Real
Taste of Italy

13 M 2017 04123 22/06/2017 SC BERARIA H SRL YELLOW TICKET

14 M 2017 04124 22/06/2017 SC BERARIA H SRL TRILETE

15 M 2017 04125 22/06/2017 VASILE SILISTRĂ Avs_Flux Energie Ieftină 2017

16 M 2017 04126 22/06/2017 SC CUTIA CU TRANDAFIRI SRL Cutia Cu Trandafiri

17 M 2017 04127 22/06/2017 SIMION ANCA-IOANA Cattitude BRANDS

18 M 2017 04128 22/06/2017 SC PRESTIGE MEDIA PHG SRL PRESTIGE MEDIA PHG

19 M 2017 04129 22/06/2017 REGIA AUTONOMA RASIROM RASIROM PROTEJĂM CEEA CE
CONTEAZĂ

20 M 2017 04131 22/06/2017 SC RUBISTAR SERVICES SRL ARTISTIQUE the professional
salon

21 M 2017 04132 22/06/2017 BANCPOST SA COMPLETTO

22 M 2017 04133 22/06/2017 BANCPOST SA AgriCredit

23 M 2017 04134 22/06/2017 S.C. SONYA MOD S.A. MATTE STAIN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 04135 22/06/2017 MUSA-PITESTI'96 SRL MUSA

25 M 2017 04136 22/06/2017 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI Rou-la

26 M 2017 04137 22/06/2017 CARMEN IOSEFINA RUSMIR ARUBARU tea & more

27 M 2017 04138 22/06/2017 SC ZAREA SA ZAREA CONNAISSEUR

28 M 2017 04139 22/06/2017 SC ZAREA SA ZAREA SENSAZIONI

29 M 2017 04140 22/06/2017 Aspen Pharmacare Holdings
Limited

aspen
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(210) M 2017 02197
(151) 22/06/2017
(732) SC CASA DE VINURI NICOREŞTI

SRL, NICOREŞTI, JUD. GALAŢI,
DOBRINEŞTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

Casa de vinuri Nicoreşti
(531) Clasificare Viena: 11.03.02;

19.07.25; 27.05.01; 27.05.08

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
admnistrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04035
(151) 22/06/2017
(732) LUBETECH CONSULTING SRL,

STR. MARACINENI NR. 38 D,
PARTER, CAMERA 1, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ROMANIA

(540)

LUBETECH Industries
Consulting Partner

(591) Culori revendicate:bleu ciel

(531) Clasificare Viena: 27.05.03;
26.01.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04112
(151) 22/06/2017
(732) SC D-TOYS SRL, STR. PRESEI

NR.8/B, JUD. COVASNA,
SF.GHEORGHE, 520064,
ROMANIA

(540)

D-TOYS PĂCĂLICI
SCĂRPINICI

(531) Clasificare Viena: 04.05.05;
27.05.01

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică
şi sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04114
(151) 22/06/2017
(732) SC P & D FIT SRL, ALEEA

CODRII NEAMŢULUI NR. 5N, ET.
2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

EXCLUSIVE FITNESS
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.01; 02.03.08; 02.03.16;
02.03.23

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

41. Servicii sportive şi de fitness.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04115
(151) 22/06/2017
(732) SC AGROLACT EUROLINE SRL,

STR. CRINULUI NR. 2A, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI, ROMANIA

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

(540)
ZAO

(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 04116
(151) 22/06/2017
(732) SC AVICARVIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR.1, JUDEŢUL
VÂLCEA, FRÂNCEŞTI, ROMANIA

(740) SC BRAND LEADER SRL,
STR. CONSTANTIN LACEA NR.
12 - 14, BIROUL 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(540)

La Provincia Pui de casă
(591) Culori revendicate:verde, galben,

roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 03.07.03; 03.07.24;
24.03.07; 24.03.13

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

29. Carne şi extracte de carne de pui.
31. Păsări vii, furaje şi cereale pentru
păsări.
35. Servicii de comercializare en-gros şi
en-detail a cărnii şi extractelor de carne de
pui, păsări vii.
40. Servicii de prelucrare a produselor din
carne de pui.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04117
(151) 22/06/2017
(732) SC SANOVIZUAL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 336, COM.
PROBOTA, JUD. IAŞI, SAT
PROBOTA, ROMANIA

(540)

SANOVIZUAL happy eyes
happy children Pentru toţi
copiii între 0 şi 99 de ani!

(591) Culori revendicate:oranj-Pantone
159C, bej-Pantone 147C, gri-
Pantone 425C, alb, maro

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 29.01.15; 02.09.04;
26.04.14

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

44. Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04118
(151) 22/06/2017
(732) SC AVICARVIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR.1, JUDEŢUL
VÂLCEA, FRÂNCEŞTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.
12-14, BIROU 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV

(540)

La Provincia Pui de Casă
(531) Clasificare Viena: 03.07.03;

03.07.24; 24.03.07; 24.03.13;
27.05.01

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

29. Carne şi extracte de carne de pui.
31. Păsări vii, furaje şi cereale pentru
păsări.
35. Servicii de comercializare en-gros şi
en-detail a cărnii şi extractelor de carne de
pui, păsări vii.
40. Servicii de prelucrare a produselor din
carne de pui.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04119
(151) 22/06/2017
(732) SC IPS GRUP SRL, STR.

VESELIEI NR. 2, BL. D34,
SC. A, ET. 1, AP. 7, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610149,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
DUL. REPUBLICII, BL. 46, SC. C,
AP. 35, JUD. NEAMŢ, ROMAN,
611127

(540)

IPS GRUP SISTEME ALARMA
DISPECERAT MONITORIZARE

SUPRAVEGHERE VIDEO
(591) Culori revendicate:albastru,

albastru deschis, galben, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena: 24.01.15;
24.07.11; 24.07.23; 27.05.01;
29.01.15

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

37.  Servicii de instalare sisteme
de alarmă, sisteme de monitorizare şi
supraveghere video.
38.  Servicii de dispecerat monitorizare şi
supraveghere video.
39. Transport valori.
45. Servicii personale şi sociale oferite
de către terţi, destinate să satisfacă nevoi

individuale, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04120
(151) 22/06/2017
(732) SC MV CONNECT

DISTRIBUTION IMPEX SRL,
STR. PROF. DR. ŞTEFAN
NICOLAU NR. 4, SC. B, ET. 4,
AP. 69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL.O2, SC. C, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Top Coffee MV CONNECT
DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena: 11.03.03;
27.05.01

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

30. Cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
zahăr, orez, făină şi preparate din cereale,
îngheţată, miere, ceai, pâine şi produse de
patiserie, oţet, sosuri, condimente.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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43. Restaurante, servicii de cazare
temporară, servicii de baruri şi cafenele,
catering de alimente şi băuturi, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă şi cafea,
snack-bar-uri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04121
(151) 22/06/2017
(732) BIA HUMAN RESOURCE

MANAGEMENT SERVICES SRL,
CALEA RAHOVEI, NR.266-268,
CORP 60, ET.1, AXELE A-B1/2,
STÂLPII 10-11.1/2, CAM.01,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BIA Business
Intelligence Alliance

(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.01; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
selectie şi plasare forţă de muncă.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04122
(151) 22/06/2017
(732) NICU ROBERT DUMITRU, BD.

DEM RĂDULESCU NR. 13, BL.
X1, AP. 50, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA

(540)

Proper pizza & pasta
The Real Taste of Italy

(591) Culori revendicate:galben,
albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.11; 08.07.04; 09.07.19;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

30. Pâine, paste pentru prăjituri, dulciuri,
pizza, sandvişuri, drojdie, aluat, sosuri
(condimente), sosuri pentru pizza, sos
pentru paste, sosuri pentru salate,
preparate pentru asezonare (condimente).
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04123
(151) 22/06/2017
(732) SC BERARIA H SRL, STR.

KISELEFF NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
YELLOW TICKET

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04124
(151) 22/06/2017
(732) SC BERARIA H SRL, STR.

KISELEFF NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TRILETE

(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 04125
(151) 22/06/2017
(732) VASILE SILISTRĂ , FUNDAC

DOCHIA NR. 12, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(540)
Avs_Flux Energie Ieftină 2017

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

4. Energie electrică, carburanţi.
40. Producerea de energie mecanică,
pneumatică şi electrică cu scopul de
a reduce sau înlocui consumul de
combustibil.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04126
(151) 22/06/2017
(732) SC CUTIA CU TRANDAFIRI SRL

, STR. TRAIAN NR. 97A, CAM.
2, BL. A9, SC. 1, ET. 1, AP. 4,
JUDEŢUL GALAŢI , GALAŢI

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
B-DUL UNIRII CENTRU, BL.
16C, ET. 3, AP. 12, OP 1, CP 52,
BUZĂU, 120013

(540)

Cutia Cu Trandafiri
(531) Clasificare Viena: 25.01.10;

25.01.13; 27.05.01

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
31. Produse agricole, horticole şi
forestiere, boabe şi seminţe crude şi
neprelucrate, fructe şi legume proaspete,
plante şi flori naturale, animale vii, alimente
pentru animale, malţ.
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a unor produse diverse din clasele 09 şi
31 (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultura şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04127
(151) 22/06/2017
(732) SIMION ANCA-IOANA, ALEEA

DEDA NR. 2, BL. 79, SC. 2, ET. 9,
AP. 80, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Cattitude BRANDS
(531) Clasificare Viena: 03.01.06;

03.01.24; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.11

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a unor produse
diverse, inclusiv articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru animale de companie,
hrană pentru animale, produse de îngrijire,
educaţie și jucării pentru animale de
companie, accesorii pentru transportul
animalelor de companie (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 online,într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de
comunicare, pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.
44. Servicii de îngrijire a animalelor,
saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru animale, servicii
prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor de
companie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04128
(151) 22/06/2017
(732) SC PRESTIGE MEDIA PHG SRL

, STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 11 BIS, ET.
1, CAMERA 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI

(540)

PRESTIGE MEDIA PHG
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 01.01.05;
03.07.17; 24.01.15; 24.01.25;
27.05.01; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04129
(151) 22/06/2017
(732) REGIA AUTONOMA RASIROM,

STR. PINUL ALB NR. 3, SECTOR
2, BUCURESTI, 020219,
ROMANIA

(540)

RASIROM PROTEJĂM
CEEA CE CONTEAZĂ

(591) Culori revendicate:pantone 539
C,pantone 430 C

(531) Clasificare Viena: 01.01.02;
01.01.09; 26.01.16; 27.01.12;
27.05.01; 29.01.12

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

6. Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii
transportabile metalice, materiale metalice
pentru căile ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică, tuburi metalice, case de
bani, minereuri.
7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie referitoare la acestea, servicii
de analiză şi de cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate
să satisfacă nevoile indivizilor, servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04131
(151) 22/06/2017
(732) SC RUBISTAR SERVICES SRL,

STR. PUCHENI NR. 139-149, BL.
4, SC. 1, ET. 6, AP. 48, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ARTISTIQUE the
professional salon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru

oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04132
(151) 22/06/2017
(732) BANCPOST SA, B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
ROMANIA

(540)
COMPLETTO

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

35. Servicii de consiliere referitoare la
impozite şi subiecte economice, servicii de
consultanţă cu privire la impozite, servicii
de consultanţă cu privire la managementul
personalului, analiza preţului de cost,
programare corporativă, servicii de
administrare de afaceri şi asistenţă
economică, servicii de conducerea
afacerilor, funcţii administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii
în domeniul afacerilor, managementul
dezastrelor în domeniul afacerilor, realizare
de forme de proiecte cu privire la
afaceri, servicii de restructurare pentru
întreprinderi, servicii de contabilitate,
întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de
venituri, furnizare de informaţii pentru
probleme legate de impozite, servicii
de consultanţă şi de planificare fiscală,
servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii
cu privire a probleme de contabilitate,
furnizarea de extrase de cont, servicii de
asistenţă pentru înregistrare, administrare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2017

şi secretariat pentru întreprinderi, servicii
de reproduceri de documente, servicii de
prelucrare a informaţiilor, menţinere de
arhive electronice, servicii de e-contabilitate
şi administrare de baze, servicii de
evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii
de administrare, evaluare şi recrutare
de personal, organizare, exploatare şi
supraveghere de scheme de stimulare
pentru utilizatori cu privire la utilizarea
cărţilor de credit, cartelelor de tranzacţii,
cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată,
carduri de debit, carduri financiare
şi de achiziţii, furnizare de informaţii
economice şi previziuni economice,
furnizarea (informaţii statistice cu privire
la subiecte economice şi financiare în
scopuri comerciale, furnizare de servicii
de informare şi consultanţă cu privire la
subiecte economice, stocare şi accesare
de date şi informaţii pe cale electronică,
înregistrare şi depozitare de informaţii din
baze de date, servicii de consultanţe
furnizare de informaţii cu privire la toate cele
de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare
si activitate de consultanţă, furnizare de
informaţii financiare, brokeraj, investiţii
de capital, servicii de finanţare pentru
persoane juridice, servicii de economii şi
investiţii, furnizare de servicii de creditare
şi împrumut, management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în
materie de operaţiuni bancare, financiare
şi de investiţii, servicii de consultanţă cu
privire Ia probleme bancare, financiare,
economice şi legate de investiţii, gestionare
de trusturi şi fonduri, servicii de seifuri
şi depozitare în siguranţă, organizare,
management şi reglementare de probleme
bancare şi financiare, furnizare de conturi

de depozit, conturi de economii şi conturi
de investiţii, servicii de management de
rezerve de numerar, activităţi imobiliare,
agenţii imobiliare, servicii de management
şi brokeraj, servicii de achiziţii de terenuri
în numele terţilor, servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare, garanţii
financiare pentru bunurile imobile, evaluare
de bunuri imobiliare, mediere de acorduri
de leasing şi închiriere de proprietăţi
imobiliare, dare spre închiriere şi închiriere
de spaţii, încasări de chirii, intermediere
pentru şi furnizare de asigurări pentru
clădiri, proprietăţi, terenuri: scheme şi
sisteme financiare utilizate pentru achiziţia
şi finanţarea acestora, administrare de
imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire
de fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare,
servicii de brokeraj ipotecar, acordare de
împrumuturi contra garanţii, servicii de
oferire de cauţiuni, emisie de scrisori de
credit şi scrisoare de garanţie, servicii de
credit, împrumuturi de consum, comerciale
şi ipotecare, finanţare pentru achiziţii în
leasing, finanţare pentru achiziţii prin
închiriere, agenţii de colectare şi plată
de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani,
ordine de plată, compensare de cecuri,
organizarea plăţilor, servicii valutare şi de
conversie, servicii de birou de schimb
valutar, servicii valutare, eliberare de cecuri
de călătorie şi eurocecuri, plăţi bancare
internaţionale, servicii bancare pentru
comercianţi şi private, activităţi bancare de
investiţii, servicii de investiţii şi de economii,
servicii de gestionare a investiţiilor inclusiv
gestionare de active şi portofolii, planuri de
dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare
pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2017

pe piaţa de capital, proiecte de finanţare la
export, furnizarea de capital de dezvoltare
si de finanţare a participaţiilor, brokeraj
de obligaţiuni, titluri de valoare, mărfuri,
produse derivate, instrumente financiare şi
contracte la termen, servicii de construire şi
dezvoltare de pieţe, servicii de înregistrare
a acţiunilor, servicii de brokeraj de acţiuni
şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii
de subscriere a acţiunilor, servicii de
împrumut de garanţii, servicii de încasare
a dividendelor, servicii ale unei întreprinderi
de încasare, servicii de subscriere, servicii
de investiţii cu capital variabil, fonduri
mutuale, servicii de plasare în valori
mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii
fiscale, servicii de consiliere, cercetare
şi raportare cu privire la planificarea şi
investirea financiară şi imobiliară, servicii de
management al investiţiilor si management
financiar, administrare de active şi portofolii,
furnizare de informaţii financiare, servicii
de cercetare în domeniul financiar, servicii
în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi
acţiuni, păstrare în siguranţă, administrare
şi evaluare de investiţii, servicii de
reprezentare în domeniul garanţiilor, servicii
de păstrare a titlurilor de valoare, servicii
de depozite în case de bani, depozitare
de bunuri de valoare, servicii pentru
eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor
de certificare de cecuri, cartele de plată
şi carduri de debit, servicii referitoare
la cărţi de credit, cartele de tranzacţii,
cartele de numerar, cartele de certificare
de cecuri, cartele de plată şi carduri de
debit, servicii de înregistrare pentru cărţi
de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri,
cartele de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii, servicii
pentru înlocuirea cartelelor şi numerarului,

închiriere, dare spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
susmenţionate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice
şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi
alte tranzacţii legate de plăţi, furnizare
de informaţii financiare prin intermediul
unei reţele de calculatoare şi unei reţele
internaţionale de calculatoare, furnizare de
servicii de informare şi consultanţă cu
privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări,
servicii financiare online, servicii bancare la
domiciliu şi servicii bancare prin internet,
servicii electronice de transfer de stoc,
furnizare şi servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă,
furnizare electronică pentru toate serviciile
de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite
şi asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet, servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04133
(151) 22/06/2017
(732) BANCPOST SA, B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
ROMANIA

(540)
AgriCredit

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

35. Servicii de consiliere referitoare la
impozite şi subiecte economice, servicii de
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consultanţă cu privire la impozite, servicii
de consultanţă cu privire la managementul
personalului, analiza preţului de cost,
programare corporativă, servicii de
administrare de afaceri şi asistenţă
economică, servicii de conducerea
afacerilor, funcţii administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii
în domeniul afacerilor, managementul
dezastrelor în domeniul afacerilor, realizare
de forme de proiecte cu privire la
afaceri, servicii de restructurare pentru
întreprinderi, servicii de contabilitate,
întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de
venituri, furnizare de informaţii pentru
probleme legate de impozite, servicii
de consultanţă şi de planificare fiscală,
servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii
cu privire a probleme de contabilitate,
furnizarea de extrase de cont, servicii de
asistenţă pentru înregistrare, administrare
şi secretariat pentru întreprinderi, servicii
de reproduceri de documente, servicii de
prelucrare a informaţiilor, menţinere de
arhive electronice, servicii de e-contabilitate
şi administrare de baze, servicii de
evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii
de administrare, evaluare şi recrutare
de personal, organizare, exploatare şi
supraveghere de scheme de stimulare
pentru utilizatori cu privire la utilizarea
cărţilor de credit, cartelelor de tranzacţii,
cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată,
carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziţii, furnizare de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizarea de
informaţii statistice cu privire la subiecte
economice şi financiare în scopuri
comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la
subiecte economice, stocare şi accesare

de date şi informaţii pe cale electronică,
înregistrare şi depozitare de informaţii din
baze de date, servicii de consultanţe
furnizare de informaţii cu privire la toate cele
de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare
si activitate de consultanţă, furnizare de
informaţii financiare, brokeraj, investiţii
de capital, servicii de finanţare pentru
persoane juridice, servicii de economii şi
investiţii, furnizare de servicii de creditare
şi împrumut, management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în
materie de operaţiuni bancare, financiare
şi de investiţii, servicii de consultanţă cu
privire Ia probleme bancare, financiare,
economice şi legate de investiţii, gestionare
de trusturi şi fonduri, servicii de seifuri
şi depozitare în siguranţă, organizare,
management şi reglementare de probleme
bancare şi financiare, furnizare de conturi
de depozit, conturi de economii şi conturi
de investiţii, servicii de management de
rezerve de numerar, activităţi imobiliare,
agenţii imobiliare, servicii de management
şi brokeraj, servicii de achiziţii de terenuri
în numele terţilor, servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare, garanţii
financiare pentru bunurile imobile, evaluare
de bunuri imobiliare, mediere de acorduri
de leasing şi închiriere de proprietăţi
imobiliare, dare spre închiriere şi închiriere
de spaţii, încasări de chirii, intermediere
pentru şi furnizare de asigurări pentru
clădiri, proprietăţi, terenuri: scheme şi
sisteme financiare utilizate pentru achiziţia
şi finanţarea acestora, administrare de
imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire
de fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
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servicii de împrumut, servicii ipotecare,
servicii de brokeraj ipotecar, acordare de
împrumuturi contra garanţii, servicii de
oferire de cauţiuni, emisie de scrisori de
credit şi scrisoare de garanţie, servicii de
credit, împrumuturi de consum, comerciale
şi ipotecare, finanţare pentru achiziţii în
leasing, finanţare pentru achiziţii prin
închiriere, agenţii de colectare şi plată
de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani,
ordine de plată, compensare de cecuri,
organizarea plăţilor, servicii valutare şi de
conversie, servicii de birou de schimb
valutar, servicii valutare, eliberare de cecuri
de călătorie şi eurocecuri, plăţi bancare
internaţionale, servicii bancare pentru
comercianţi şi private, activităţi bancare de
investiţii, servicii de investiţii şi de economii,
servicii de gestionare a investiţiilor inclusiv
gestionare de active şi portofolii, planuri de
dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare
pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri
pe piaţa de capital, proiecte de finanţare la
export, furnizarea de capital de dezvoltare
si de finanţare a participaţiilor, brokeraj
de obligaţiuni, titluri de valoare, mărfuri,
produse derivate, instrumente financiare şi
contracte la termen, servicii de construire şi
dezvoltare de pieţe, servicii de înregistrare
a acţiunilor, servicii de brokeraj de acţiuni
şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii
de subscriere a acţiunilor, servicii de
împrumut de garanţii, servicii de încasare
a dividendelor, servicii ale unei întreprinderi
de încasare, servicii de subscriere, servicii
de investiţii cu capital variabil, fonduri
mutuale, servicii de plasare în valori
mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii
fiscale, servicii de consiliere, cercetare
şi raportare cu privire la planificarea şi
investirea financiară şi imobiliară, servicii de
management al investiţiilor si management

financiar, administrare de active şi portofolii,
furnizare de informaţii financiare, servicii
de cercetare în domeniul financiar, servicii
în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi
acţiuni, păstrare în siguranţă, administrare
şi evaluare de investiţii, servicii de
reprezentare în domeniul garanţiilor, servicii
de păstrare a titlurilor de valoare, servicii
de depozite în case de bani, depozitare
de bunuri de valoare, servicii pentru
eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor
de certificare de cecuri, cartele de plată
şi carduri de debit, servicii referitoare
la cărţi de credit, cartele de tranzacţii,
cartele de numerar, cartele de certificare
de cecuri, cartele de plată şi carduri de
debit, servicii de înregistrare pentru cărţi
de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri,
cartele de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii, servicii
pentru înlocuirea cartelelor şi numerarului,
închiriere, dare spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
susmenţionate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice
şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi
alte tranzacţii legate de plăţi, furnizare
de informaţii financiare prin intermediul
unei reţele de calculatoare şi unei reţele
internaţionale de calculatoare, furnizare de
servicii de informare şi consultanţă cu
privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări,
servicii financiare online, servicii bancare la
domiciliu şi servicii bancare prin internet,
servicii electronice de transfer de stoc,
furnizare i servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă,
furnizare electronică pentru toate serviciile
de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite
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şi asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet, servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04134
(151) 22/06/2017
(732) S.C. SONYA MOD S.A., STR.

OLARI NR.43, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 024056,
ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MATTE STAIN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.01.02

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

3. Produse cosmetice, rujuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04135
(151) 22/06/2017
(732) MUSA-PITESTI'96 SRL, STR.

CAPITAN CUTUI NR. 23, JUDEŢ
ARGES, , PITEŞTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

MUSA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

7. Motoare, motorizări și părți de mașini,
comenzi pentru operarea de mașini și
motoare, Ștanțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, Ștanțe de
decupat pentru a fi utilizate cu mașini,
Stanțe rotative [piese de mașini], Ștanțe
folosite împreună cu mașinile-unele, Stanțe
rotative [mașini], Ștanțe pentru mașini-
unelte, Matrițe pentru forjat, Matrițe de
injecție, Mașini pentru fabricarea matrițelor,
Matrițe pentru prese de fixare, Mașini
pentru ascuțire și realizat matrițe, Aparate
robotizate de sudură cu arc electric, Mașini
industriale de sudură [acționate cu gaz],
Electrozi tubulari pentru sudură [acționați
electric], Lămpi de sudura, Dispozitive de
sudură cu laser, Mașini de sudură cu laser,
Aparate de sudură
cu plasmă, Aparate de sudură prin
electrofuziune, Mașini de sudură electrice
automate, Mașini de sudură cu aer cald,
Mașini de sudură de înaltă frecvență,
Aparate de sudură cu contact termic, Mașini
de sudură pentru radiatoare (electrice),
Aparate de sudură prin difuzie, Mașini
de sudură cu sârmă, Echipament de lipit
și sudură, Aparate de sudură robotizate,
Aparate electrice de sudură, Aparate
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autogene de sudură, Roboți pentru sudură,
Mașini de sudură, Torțe de sudură.
12. Vehicule şi mijloace de transport.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04136
(151) 22/06/2017
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 11, CAD.
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. C. A.
ROSETTI NR. 17, ET.3, BIROUL
314, SECTOR 2, BUCUREŞTI

(540)

ETI Rou-la
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

închis, roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.03; 29.01.04

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

30. Biscuiţi, ciocolată, produse de
patiserie, biscuiţi săraţi, napolitane,
prăjituri, plăcinte, spume de desert
(deserturi), îngheţată, gheaţă comestibilă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04137
(151) 22/06/2017
(732) CARMEN IOSEFINA RUSMIR,

STR. TOSCA, NR. 8-10, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

(740) SC ŢUCA ZBARCEA &
ASOCIAŢII IP SRL , BD.
NICOLAE TITULESCU, NR. 4-8,
CLĂDIREA AMERICA HOUSE,
ARIPA DE VEST, ET. 8, BIROU
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ARUBARU tea & more
(591) Culori revendicate:negru, gri,

verde închis, verde gri, verde
marin, roşu, verde, maro deschis,
bej deschis, somon

(531) Clasificare Viena: 05.03.13;
05.03.15; 29.01.15

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

3. Preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, preparate pentru curăţare şi
odorizante.
5. Suplimente alimentare şi preparate
dietetice, deodorante şi purificatoare de aer.
30. Ceai, mirodenii, condimente
alimentare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2017

(210) M 2017 04138
(151) 22/06/2017
(732) SC ZAREA SA, BDUL

BUCURESTII NOI NR. 176,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)
ZAREA CONNAISSEUR

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04139
(151) 22/06/2017
(732) SC ZAREA SA, BDUL

BUCURESTII NOI NR. 176,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)
ZAREA SENSAZIONI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04140
(151) 22/06/2017
(732) Aspen Pharmacare Holdings

Limited, WOODLANDS DRIVE,
BUILDING & HEALTHCARE
PARK, WOODMEAD,
AFRICA_DE_SUD

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011056,
ROMANIA

(540)

aspen
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

închis

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
26.01.01; 26.11.12; 26.15.15;
27.05.01; 29.01.12

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

5. Produse farmaceutice, produse igienice
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietietice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebeluşi, suplimente
alimentare dietetice pentru oameni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


