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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02734 26/04/2017 SC ROMMAC TRADE SRL ALOE BAR

2 M 2017 02768 26/04/2017 INTEGRAT ELECTRIC SRL INTEGRAT ELECTRIC
LIGHTNING PROTECTION

3 M 2017 02769 26/04/2017 DONG FANG Mei meimei.ro

4 M 2017 02770 26/04/2017 PAUL ALEXANDRU
DOROBANŢU

Optica Bucuresti

5 M 2017 02771 26/04/2017 PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L. GOFIX

6 M 2017 02772 26/04/2017 SC DELKASOFT 3sstudio

7 M 2017 02773 26/04/2017 ASOCIATIA CARAVANA CU
MEDICI

CARAVANA CU MEDICI

8 M 2017 02774 26/04/2017 SC OTP BANK ROMANIA SA otpfinancialfitnes

9 M 2017 02782 26/04/2017 FLOROIU FLORIN-COSTEL GUSTIQUE

10 M 2017 02783 26/04/2017 IANA CRISTIAN PAVEL CURCUMIN 95

11 M 2017 02785 26/04/2017 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU BLUE LILY

12 M 2017 02786 26/04/2017 SC ZDROVIT ROMANIA SRL SKINEGAL

13 M 2017 02787 26/04/2017 SC ZDROVIT ROMANIA SRL LIPSUP

14 M 2017 02788 26/04/2017 SC ZDROVIT ROMANIA SRL FARAPETIN

15 M 2017 02789 26/04/2017 MARIUS-CĂTĂLIN CODRICI KOLOSSAL NEWS

16 M 2017 02790 26/04/2017 CIPRIAN-FLORIN BERGHEZ BEST RIDE

17 M 2017 02791 26/04/2017 ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCURESTI

EUROPEAN JOURNAL OF
INTERDISCIPLINARY STUDIES

18 M 2017 02792 26/04/2017 COMITETUL OLIMPIC SI
SPORTIV ROMAN

SAMURAI 2020
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Str. Marin Preda, nr. 78, jud.
Teleorman, Comuna Olteni
ROMANIA

(540) ALOE BAR
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată miere, sirop
de melasă drojdie, praf de copt.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02768
(151) 26/04/2017
(732) INTEGRAT ELECTRIC SRL,

Str. Spătarul Preda nr. 15, bl.
18, sc. 4, et. 4, ap. 66, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
Calea Călăraşilor nr. 117, bl. 45, et.
4, ap. 12, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

INTEGRAT ELECTRIC
LIGHTNING PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01

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

9 Componente electrice şi electronice,
Elemente de protecţie şi siguranţă

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02769
(151) 26/04/2017
(732) DONG FANG, Sos. Colentina nr.

408, ap. 35, Sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Mei meimei.ro
(531) Clasificare Viena: 02.09.01;

27.03.15; 27.05.01; 27.05.07

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

35 Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie
comercială,lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
productie proprie şi a unor terţi (cu
exceptia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau

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

(210) M 2017 02734
(151) 26/04/2017
(732) SC ROMMAC TRADE SRL,
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cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operatiuni de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expozitii în scopuri comerciale sau
publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02770
(151) 26/04/2017
(732) PAUL ALEXANDRU

DOROBANŢU, Str. Botosani nr.
57, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1, 010497
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Optica Bucuresti
(531) Clasificare Viena: 02.09.04;

27.03.02; 27.05.01; 29.01.12

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

35 Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
productie proprie şi a unor terţi (cu
exceptia transportului lor) pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau
cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul

site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, publicitate on-line într-o
retea computerizată, operatiuni de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expozitii în scopuri comerciale sau
publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02771
(151) 26/04/2017
(732) PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L.,

STR. ŞCOLII NR.7, IF 077190
VOLUNTARI ROMANIA

(540)

GOFIX
(591) Culori revendicate:alb, gri închis

(Pantone 7546 U)

(531) Clasificare Viena: 26.03.23;
27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură, răşini artificiale în stare brută,
îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tanaţi, adezivi
folosiţi în industrie.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale materiale
plastice extrudate materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante ţevi flexibile
nemetalice.
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19 Materiale de construcţii nemetalice
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii astfalt, smoală şi bitum construcţii
nemetalicxe transportabile monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02772
(151) 26/04/2017
(732) SC DELKASOFT, Str. Stadionului

nr.29, bloc 16, sc. E, ap. 7,
SFANTU GHEORGHE ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

3sstudio
(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 27.05.21; 27.07.11;
29.01.13

(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, toate bunurile incluse În lista
alfabetică din clasificarea NISA a acestei
clase.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou toate serviciile
incluse În lista alfabetică din clasificarea
NISA a acestei clase.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale toate serviciile incluse
În lista alfabetică din clasificarea NISA a
acestei clase.
42 Servicii În domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
toate serviciile incluse În lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase.
45 Servicii juridice servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
toate serviciile incluse În lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/04/2017

(210) M 2017 02773
(151) 26/04/2017
(732) ASOCIATIA CARAVANA CU

MEDICI, Calea Moşilor nr. 264, bl.
10, sc. B, et. 1, ap. 29, SECTOR 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
, STR.11 IUNIE, NR.51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECT. 4, BUCURESTI, * *
ROMANIA

(540)

CARAVANA CU MEDICI
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.11; 18.01.23; 18.01.07;
06.01.02; 24.13.24

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

41 Educaţie,instruire,divertisment,activităţi
sportive şi culturale, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa)
44 Servicii medicaleservicii
veterinareservicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni sau pentru animaleservicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02774
(151) 26/04/2017
(732) SC OTP BANK ROMANIA SA,

Str. Buzeşti nr. 66-68, sector 1,
011017 BUCUREŞTI ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

otpfinancialfitnes
(591) Culori revendicate:verde, mov

(531) Clasificare Viena: 26.01.06;
26.02.12; 27.05.01; 29.01.12

(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, toate bunurile incluse în lista
alfabetică din clasificarea NISA a acestei
clase.
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35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou toate serviciile
incluse În lista alfabetică din clasificarea
NISA a acestei clase.
36 Asigurări afaceri financiare, monetare,
imobiliare toate serviciile incluse în lista
alfabetică din clasificarea Nisa acestei clase.
38 Telecomunicaţii toate serviciile incluse
În lista alfabetică din clasificarea NISA a
acestei clase.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale toate serviciile incluse
în lista alfabetică din clasificarea NISA a
acestei clase.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
toate serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02782
(151) 26/04/2017
(732) FLOROIU FLORIN-COSTEL,

Şos. Colentina nr. 23A, bl. 1A, et.
5, ap. 23, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
GUSTIQUE

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină, preparate
din cereale, pâine, produse patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02783
(151) 26/04/2017
(732) IANA CRISTIAN PAVEL, Şos.

Pantelimon nr. 248-250, bl.
59-60, sc. B, ap. 119, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CURCUMIN 95

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02785
(151) 26/04/2017
(732) NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU,

Str. Călugăreni nr. 168, Judeţul
Ilfov, MĂGURELE ROMANIA

(540)

BLUE LILY
(591) Culori revendicate:galben, verde,

albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 02.03.01;
02.03.23; 27.05.05; 29.01.14

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

3 săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare
produse igienice pentru medicină substanţe
dietetice de uz medical.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi pentru animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02786
(151) 26/04/2017
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL,

Str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, 021401 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
SKINEGAL

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
material de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare dezinfectanţi produse pentru
distrugerea dăunătorilor fingicide, erbicide.
(Solicităm protecţie pentru toate produsele
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali articolele
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02787
(151) 26/04/2017
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL,

Str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, 021401 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
LIPSUP

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
material de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare dezinfectanţi produse pentru
distrugerea dăunătorilor fingicide, erbicide.
(Solicităm protecţie pentru toate produsele
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02788
(151) 26/04/2017
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL,

Str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, 021401 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
FARAPETIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi,
material de pansat materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare dezinfectanţi produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
Solicităm protecţie pentru toate produsele
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 02789
(151) 26/04/2017
(732) MARIUS-CĂTĂLIN CODRICI, Str.

Dr. Iacob Felix, nr.2, Bl. M4, sc.
C, ap. 227, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

KOLOSSAL NEWS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09; 27.05.10

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

38 Telecomunicaţii

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02790
(151) 26/04/2017
(732) CIPRIAN-FLORIN BERGHEZ,

Str. Oltului nr. 12, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BEST RIDE
(591) Culori revendicate:vişiniu şi negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.03

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

7 Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie

(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
12 Vehicule aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 02791
(151) 26/04/2017
(732) ACADEMIA DE STUDII

ECONOMICE DIN BUCURESTI,
Piata Romana nr.6, sector1,
010374 BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
EUROPEAN JOURNAL OF

INTERDISCIPLINARY STUDIES
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