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Cereri Mărci publicate în 25/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05208 18/08/2017 LUCIANA STAN GRĂDINA URBANĂ

2 M 2017 05271 18/08/2017 Ioan-Iustin Vadana W LAND OF WEB

3 M 2017 05338 18/08/2017 Andrei Constantin Popa EUROPEAN BLUES RADIO

4 M 2017 05339 18/08/2017 Nicolae Șerbu The Tale of the Wallachian Vlad
the Impaler iDRACULA Medieval
Feast

5 M 2017 05340 18/08/2017 SC BIOFARM SA Ascultă ritmul inimii tale! Fă-
o fericită cu Extravalerianic
Biofarm Cardio

6 M 2017 05341 18/08/2017 FOTIOS VLACHOS Eurodiet Med

7 M 2017 05343 18/08/2017 SC EPIC FARMA SRL Epic Farma Sinufast akut

8 M 2017 05344 18/08/2017 NOVARTIS AG BANAPLAK

9 M 2017 05345 18/08/2017 WEST CITY HOTEL SRL W WEST CITY

10 M 2017 05346 18/08/2017 MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI

MUZEUL GOLEŞTI

11 M 2017 05348 18/08/2017 SC ROSERV PHARMA SRL Roserv Pharma

12 M 2017 05349 18/08/2017 TNT COMPUTERS SRL CityManager

13 M 2017 05350 18/08/2017 FUNDAŢIA NOUA GENERAŢIE FIX LA FIX

14 M 2017 05351 18/08/2017 SC KILLER SRL BukovinAŞ moştenirea gustului

15 M 2017 05352 18/08/2017 LIO FRUCT FACTORY SRL LIOFEEL

16 M 2017 05353 18/08/2017 THANOS PROTECTIVE
OPERATIONS SRL

THANOS PROTECTIVE
OPERATIONS

17 M 2017 05354 18/08/2017 GLOBAL RECORDS SRL Friday Tunes

18 M 2017 05355 18/08/2017 SRB Industries SRL FIX FIX FIXSTATIV BINE
GANDIT

19 M 2017 05356 18/08/2017 SC ANTENA TV GROUP SA DESCOPERĂ-ŢI FRUMUSEŢEA

20 M 2017 05357 18/08/2017 SC GLOBAL RECORDS SRL Online Awards Romania

21 M 2017 05358 18/08/2017 SC SICERAM SA SISTERMO un produs siceram

22 M 2017 05360 18/08/2017 S.C. DENISSON ENERGY SRL CNG ROMANIA CARBURANT
ECOLOGIC PENTRU
TRANSPORT ECONOMIC

23 M 2017 05361 18/08/2017 MERT S.A. ȘIMȘEK BISKIATO

24 M 2017 05362 18/08/2017 Ionuț Scripcariu Clasic blue
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 05363 18/08/2017 SC MERT SA ȘIMȘEK INVITE

26 M 2017 05364 18/08/2017 SC KILLER SRL AS preparate ca la carte

27 M 2017 05365 18/08/2017 SC MERT SA CREAMBAR

28 M 2017 05366 18/08/2017 SC MERT SA BONA FESTA

29 M 2017 05367 18/08/2017 REDCOUSINS SRL TOP WHEELS AUTO

30 M 2017 05368 18/08/2017 DYNAMIC BEST SOLUTIONS
SRL

HAIDUC GUSTUL BERII DE
ACASĂ bere artizanală

31 M 2017 05369 18/08/2017 DYNAMIC BEST SOLUTIONS
SRL

URBAN BERE CU STIL URBAN
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(210) M 2017 05208
(151) 18/08/2017
(732) LUCIANA STAN, PIAŢA VASILE

MILEA NR. 2, BL. MOBILUX, SC.
D, ET. 2, AP. 7, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA URBANĂ
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

07.01.24; 05.09.24; 05.07.24

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

31. Fasole proaspătă, fructe de
pădure prospete, castraveţi proaspeţi, flori
naturale, fructe proaspete, ierburi de
gradină proaspete, usturoi proaspăt, alune
proaspete, praz proaspăt, lamâi proaspete,
linte proaspătă, salata verde, nuci (fructe),
ceapă proaspetă, ardei (plante), plante,
germeni de seminţe în scopuri botanice,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe
de plante, arbuşti, spanac proaspăt, legume
proaspete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05271
(151) 18/08/2017
(732) Ioan-Iustin Vadana, STR. 1

DECEMBRIE NR. 142, JUDEȚUL
BACĂU, SAUCESTI, ROMANIA

(540)

W LAND OF WEB
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis, negru

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

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

42. Proiectare de pagini web, creare
de pagini web, găzduire de webloguri,
închirierea serverelor web, programare de
pagini web, proiectare de portaluri web,
găzduire de portaluri web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, proiectare de site-uri web, întreținere
de site-uri web, găzduire de pagini web
personalizate, programare de pagini web
personalizate, dezvoltare de pagini web
pentru terți, servicii de proiectare de pagini
web, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, servicii de dezvoltare de
pagini web, creare și întreținere de pagini
web, construire și întreținere de pagini
web, consultanță în materie de design
web, gestionare de pagini web pentru terți,
compilare de pagini web
pentru internet, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, asigurarea
utilizării temporare de software web,
găzduire de pagini web pe internet
(hosting), creare, proiectare și întreținere de
pagini web, crearea și întreținerea siturilor
web pentru terți, design de pagini principale
și pagini web, proiectare de pagini web în
scopuri publicitare, găzduire de site-uri web
pentru terți, creare de pagini web pentru alte
persoane, proiectare, creare și programare
de pagini web, crearea și întreținerea
de pagini web personalizate, furnizare
de spațiu pe internet pentru webloguri,
consultanță în materie de design de pagini
web, servicii de proiectare și creare de
pagini web, elaborare și întreținere de
pagini web pentru terți, instalare de pagini
web pe Internet pentru terți, creare și
furnizare de pagini web pentru terți, crearea
și proiectarea de pagini web pentru terți,
servicii de creare de pagini web de Internet,
proiectare și implementare de pagini web
pentru terți, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de
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micro site-uri web pentru afaceri, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
Internet,
proiectare de pagini principale și de site-
uri web, creare și design de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de site-
uri web pentru terți, închiriere de spații
de stocare pentru site-uri web, găzduire
de spații de stocare pentru site-uri web,
proiectare și creare de pagini principale
și pagini web, proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri
web, închiriere de
software pentru dezvoltare de site-uri
web, găzduire de facilități web online
pentru pentru alte persoane, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-
uri web, proiectare și implementare de
pagini web în rețea pentru terți, creare
și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, creare și întreținere de site-
uri web pentru telefoane mobile, proiectare
și dezvoltare de pagini principale și site-
uri web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, crearea
și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-
un site web, servicii de testare a gradului
de încărcare a site-urilor web, creare,
întreținere și găzduire de site-uri web pentru
alte persoane, proiectare și actualizare
de pagini principale și de site-uri web,
proiectare și realizare de pagini principale
și de site-uri web, găzduire și închiriere
de spațiu de memorie pentru site-uri web,
proiectare și dezvoltare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe
internet, servicii de administrare de siteuri
web și hosting online pentru terți, găzduire
de spații web online pentru terți, pentru
realizarea de discuții interactive, găzduire

de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
consultanță privind crearea și proiectarea
de site-uri web pentru comerț electronic,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere
de site-uri web online pentru terți, furnizare
de informații referitoare la studii clince
prin intermediul unui site web interactiv,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea
de site-uri web, găzduire de pagini web
ale terților pe un server, pentru o rețea
globală de calculatoare, Creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-
uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), scriere la comandă
de programe, de software și de coduri de
calculator pentru crearea de pagini web pe
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05338
(151) 18/08/2017
(732) Andrei Constantin Popa, STR.

TEIULUI NR. 10, JUDEȚUL
VRANCEA, GOLEȘTI, ROMANIA

(540)

EUROPEAN BLUES RADIO
(591) Culori revendicate:negru, albastru,

alb
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(531) Clasificare Viena: 16.01.16;
26.01.04; 26.11.08; 27.01.12;
27.05.01; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05339
(151) 18/08/2017
(732) Nicolae Șerbu, STR. EPISCOPUL

CHESARIE NR. 15, BL. C, ET. 4,
AP. 52, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

The Tale of the Wallachian
Vlad the Impaler

iDRACULA Medieval Feast
(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,

negru, galben, alb

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.22; 24.01.08; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora saumaterial plastic.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, materiale de umplutură (cu
excepţia cauciucului şi a materialelor
plastice), materiale textile fibroase brute.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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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.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
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 05340
(151) 18/08/2017
(732) SC BIOFARM SA , STR.

LOGOFĂT TĂUTU, NR.99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 74254,
B, ROMANIA

(540)

Ascultă ritmul inimii tale! Fă-
o fericită cu Extravalerianic

Biofarm Cardio
(591) Culori revendicate:gri (Pantone

443C, 5455C, 446C), roşu
(pantone 485C)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
02.09.01; 03.13.01; 16.01.14;
26.01.16; 26.01.18; 27.01.11

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

5. Supliment nutritiv de uz medical care
acţionează în atenuarea manifestărilor de
natură psihogenă, a senzaţiilor de panică,
precum şi în situaţii de suprasolicitare
psihică, fizică, emoţii puternice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05341
(151) 18/08/2017
(732) FOTIOS VLACHOS, STR.

SPYROU PILIKA 3, ,
KEFALONIA , GRECIA

(540)
Eurodiet Med

(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.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05343
(151) 18/08/2017
(732) SC EPIC FARMA SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 800, AP. E,
JUDEŢUL MUREŞ, CRISTESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
Epic Farma Sinufast akut

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

5. Supliment alimentar de uz medical
recomandat în inflamaţii/infecţii de căi
respiratorii superioare şi inferioare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, conducerea şi
administrarea afacerilor, regruparea în
avantajul terţilor a cremelor naturiste
şi farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor
de baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, produselor
sanitare de uz medical, substanţelor
dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor alimentare,
suplimentelor alimentare recomandate
în inflamaţii/infecţii de căi respiratorii
superioare şi inferioare, pentru creşterea
imunităţii şi rezistenţei organismului la
infecţii, suplimentelor dietetice, plasturilor,
materialelor de pansat, materialelor pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, a aparatelor şi instrumentelor
chirurgicale, medicale, stomatologice şi de
uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articolelor ortopedice, materialor de sutură,
prin diferite forme de comerţ, inclusiv
pagina web, (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, comercializarea

produselor de cosmetică facială, corporală
şi pentru păr, în principal, ulei masaj,
creme masaj, gel masaj, măşti corporale,
creme corp, gel faţă, măşti faciale, săpun,
şampon, duş gel, balsam dupa ras, balsam
corp, balsam păr, produse machiaj, fond
de ten, rimel, ruj buze, gloss buze,
farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse după epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice şi
de uz veterinar, suplimentelor alimentare,
articolelor ortopedice, materialelor de
sutură, inclusiv prin pagina web, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate, servicii de import-export
în legătură cu produsele comercializate,
servicii oferite de lanţuri de magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05344
(151) 18/08/2017
(732) NOVARTIS AG , CH, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL,

BD.A.I.CUZA NR.52-54,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011056,
RO.BU, ROMANIA

(540)
BANAPLAK

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

5. Produse farmaceutice şi
anume medicamente pentru tratamentul
afecţiunilor cardiovasculare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05345
(151) 18/08/2017
(732) WEST CITY HOTEL SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 442-446,
COMUNA FLOREŞTI, SAT
FLOREŞTI, ROMANIA

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

(540)

W WEST CITY
(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.21; 26.11.25; 29.01.12

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

35. Publicitate, difuzare de material
publicitar (fluturaşi, prospecte, imprimate,
eşantioane), consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii
de relaţii cu publicul, administrarea
hotelurilor, management hotelier, furnizare
de informaţii pentru compararea tarifelor
hoteliere.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, rezervarea de camere la hotel
şi de cazare temporară, furnizarea de
alimente şi băuturi, servicii de bar şi
cafenea, furnizare de facilităţi pentru nunţi,
petreceri şi dans (spațiu), servicii de
organizare de banchete (spaţiu), servicii de

cocktail bar, restaurante (servirea mesei),
furnizare de facilităţi de uz general pentru
întâlniri, conferinţe şi expoziţii (spaţiu),
închiriere de săli de conferinţe, servicii
de informare, consiliere, management şi
consultanţă referitoare la cele menţionate
anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05346
(151) 18/08/2017
(732) MUZEUL VITICULTURII ŞI

POMICULTURII GOLEŞTI, STR.
RADU GOLESCU NR. 34, COD
POŞTAL 117717, ŞTEFĂNEŞTI,
RO.AR, ROMANIA

(540)
MUZEUL GOLEŞTI

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

41. Activităţi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05348
(151) 18/08/2017
(732) SC ROSERV PHARMA SRL, BD.

MAREA UNIRE NR. 21, CAM.
2, BL. U6, SC. 1, ET. 6, AP. 21,
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
Roserv Pharma

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, conducerea şi
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administrarea afacerilor, regruparea
în avantajul terţilor a cremelor
naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor,
a produselor farmaceutice şi de uz
veterinar, produselor sanitare de uz
medical, substantelor dietetice de uz
medical, alimentelor pentru sugari,
suplimentelor alimentare, suplimentelor
dietetice, plasturilor, materialelor de pansat,
materialelor pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectantilor,
produselor pentru distrugerea daunatorilor,
fungicidelor, erbicidelor, a aparatelor
şi instrumentelor chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articolelor ortopedice,
materialor de sutură, prin diferite forme de
comert, inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, regruparea
în avantajul terţilor a produselor de
cosmetica facială, corporală şi pentru păr,
în principal, ulei masaj, creme masaj,
gel masaj, măsti corporale, creme corp,
gel faţă, măşti faciale, săpun, şampon,
duş gel, balsam dupa ras, balsam
corp, balsam păr, produse machiaj, fond
de ten, rimel, ruj buze, gloss buze,
farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse dupa epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice
şi de uz veterinar, articolelor ortopedice,
materialelor de sutură, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod,
inclusiv prin pagina web, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate, servicii de import-export
în legatura cu produsele comercializate,
servicii oferite de lanţuri de magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05349
(151) 18/08/2017
(732) TNT COMPUTERS SRL, STR.

C-TIN BRÂNCUŞI NR. 28, JUD.
SIBIU, ŞELIMBĂR, 557260,
ROMANIA

(540)

CityManager
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.01; 27.05.02; 26.11.09;
26.04.16; 24.15.01

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

9. Aplicaţii software (programe).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05350
(151) 18/08/2017
(732) FUNDAŢIA NOUA GENERAŢIE,

STR. DRUMUL PĂDUREA
NEAGRĂ NR. 19-85, BL. 34A, SC.
1, AP. 41, ETAJ 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FIX LA FIX

(511) Produse si/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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/08/2017

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05351
(151) 18/08/2017
(732) SC KILLER SRL, STR. D.N.

NR. 2B, COD POŞTAL 727301,
HORODNIC DE JOS, RO.SU,
ROMANIA

(540)
BukovinAŞ

moştenirea gustului
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, lapte şi produse lactate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05352
(151) 18/08/2017
(732) LIO FRUCT FACTORY SRL, STR.

MÜLLER LÁSZLÓ NR. 2, SC. C,
AP. 16, COD POŞTAL 530113,
MIERCUREA CIUC, RO.HA,
ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOIŢESCU NR. 3A,
BL. CORP D2, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400418

(540)
LIOFEEL

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

29. Chipsuri, chipsuri de cartofi cu conținut
redus de grăsime, chipsuri de legume,
cipsuri din fructe, fructe, ciuperci și legume
prelucrate, inclusiv nuci și leguminoase,
alimente liofilizate pe bază de legume și
fructe.
30. Chipsuri din cereale, alimente liofilizate
pe bază de cereale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05353
(151) 18/08/2017
(732) THANOS PROTECTIVE

OPERATIONS SRL, STR. TURDA
NR. 108, BL. 33, SC. A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
RO.BU, ROMANIA

(740) CABINET ND GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6 A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
RO, ROMANIA

(540)
THANOS PROTECTIVE

OPERATIONS
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport securizat de persoane și
valori, servicii de depozitare securizată,
servicii de informații referitoare la
transportul securizat.
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor, servicii personale
și sociale oferite de terți pentru satisfacerea
unor nevoi individuale, servicii de însoţire
a bunurilor şi persoanelor (gardă de
corp), consultanţă în materie de securitate,
servicii de pază și protecție pentru
obiective industriale, comerciale, sanitare și
domestice, evaluare a riscurilor în materie
de securitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05354
(151) 18/08/2017
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, CONSTANŢA, ROMANIA
(540)

Friday Tunes
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05355
(151) 18/08/2017
(732) SRB Industries SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 2,
COMUNA NOJORID, JUD.
BIHOR, SAT APATEU, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BH, ROMANIA

(540)
FIX FIX FIXSTATIV

BINE GANDIT
(511) Produse si/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.

20. Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate

sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05356
(151) 18/08/2017
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

BD. FICUSULUI NR. 44 A,
ET. 4 A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DESCOPERĂ-

ŢI FRUMUSEŢEA
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie
(tipărituri), fotografii, publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
articole de birou, materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, baze de date, organizare
de târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de
programe radio şi/sau TV (programe şi
generice radio şi/sau TV), consultanţă
în domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, filmare,
organizarea de târguri şi expoziţii în scop
educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor
de calculator, crearea, întreţinerea şi
găzduirea de pagini şi site-uri web,
furnizarea de motoare de căutare pe
internet.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05357
(151) 18/08/2017
(732) SC GLOBAL RECORDS SRL,

STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, SCHITU, 907091,
ROMANIA

(540)
Online Awards Romania

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05358
(151) 18/08/2017
(732) SC SICERAM SA, STR. VIILOR

NR. 123, JUDEŢUL MUREŞ,
SIGHIŞOARA, 545400, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

SISTERMO un produs siceram

(591) Culori revendicate:albastru, roșu

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
26.07.25; 26.11.01; 27.05.01;
29.01.12

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05360
(151) 18/08/2017
(732) S.C. DENISSON ENERGY SRL,

ALEEA MONUMENTULUI NR. 1,
JUDEȚUL SIBIU, SAT SELIMBAR,
ROMANIA

(540)

CNG ROMANIA CARBURANT
ECOLOGIC PENTRU

TRANSPORT ECONOMIC
(531) Clasificare Viena: 24.17.08;

26.11.13; 27.05.01; 27.05.02

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

37. Servicii oferite de alimentare cu gaz
natural comprimat pentru vehicule.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05361
(151) 18/08/2017
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ROMANIA

(540)
ȘIMȘEK BISKIATO

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05362
(151) 18/08/2017
(732) Ionuț Scripcariu, BLD. IULIU

MANIU NR. 59, BL. 10A, SC.
5, ET.9, AP. 225, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clasic blue
(591) Culori revendicate:albastru închis

(pantone 294C), albastru deschis
(300C)

(531) Clasificare Viena: 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

9. Carduri magnetice codate, carduri
magnetice bancare codificate, carduri
(magnetice) imprimate, carduri magnetice
imprimate (codificate), carduri inteligente
codificate, carduri magnetice cu
microprocesor, carduri de credit codificate,
carduri de plastic codificate, carduri
magnetice bancare tipărite (codificate),
carduri (magnetice) de numerar
(codificate), carduri (magnetice) de
acces codificate, carduri electronice
de acces, carduri (magnetice) cu cip
electronic, carduri (magnetice) inteligente
fără conținut, carduri (magnetice) de
identitate electronice, carduri de fidelitate
codificate, carduri de numerar (magnetice),
carduri bancare tipărite (magnetice),
carduri de credit magnetice, carduri cu
bandă magnetică, carduri cu circuite
electronice, carduri de membru codificate,
carduri pentru cadouri codificate, carduri
magnetice de plată, smart carduri goale
(carduri de memorie cu miniprocesor),
carduri de debit codificate magnetic, carduri
cu cip electronic codificate, carduri de
plată codificate magnetic, carduri bancare
(codificate sau magnetice), carduri tipărite
pentru numerar (codificate), carduri și
cartele cu cip, carduri cu circuite integrate
codificate, carduri electronice cu cip fără
conținut (carduri inteligente fără conținut),
cititoare de carduri cu cip, software pentru
cititoare de carduri, terminale pentru carduri
de credit, carduri de credit codificate
magnetic, carduri codificate magnetic
pentru cadouri, carduri multifuncționale
pentru servicii financiare, carduri de plată
codificate preplătite, carduri de credit
preplătite codificate, carduri bancare cu
codificare magnetică, carduri de plată cu
codificare magnetică, cititoare de carduri
pentru cărți de credit, cartele cu cip
(carduri cu circuite integrate), carduri
codificate folosite la transferul electronic
de fonduri, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele
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de vânzare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, carduri magnetice sau
electronice de identificare utilizate la plata
serviciilor, software pentru gestionarea
operațională a cardurilor magnetice și
electronice portabile, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate
cu card de credit, carduri de debit pentru
retragerea de numerar (imprimate, cu
bandă magnetică).
16. Carduri (papetărie), carduri (papetărie)
de cadouri, carduri (papetărie) cu mesaje
de mulțumire, carduri de fidelitate din hârtie,
carduri (papetărie) de credit fără codificare
magnetică, carduri (papetărie) de debit fără
codificare magnetică, carduri (papetărie)
preplătite pentru cumpărături, necodificate
magnetic.
18. Portofele pentru carduri, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele din
piele pentru cardurile de credit.
20. Carduri de acces din plastic,
necodificate și nemagnetice.
35. Servicii administrative de carduri de
fidelitate (lucrări de birou), servicii de
înregistrare a cardurilor de credit (lucrări
de birou), servicii administrative privind
înregistrarea cardurilor de credit (lucrări de
birou), promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri.
36. Servicii financiare, servicii de
bancomate, servicii de carduri, servicii de
card bancar, card de credit, card de debit

și card pentru plată electronică, servicii de
carduri bancare, servicii bancare accesate
cu cardul, servicii financiare efectuate cu
cardul, acordare de carduri de credit,
administrare de carduri de credit, verificare
de carduri de credit, servicii referitoare
la carduri de credit și carduri de plăți,
servicii de carduri de numerar, emitere de
carduri cadou preplătite, servicii financiare
privind cardurile bancare, procesarea
plăților efectuate prin carduri de credit
(de tip charge card), servicii financiare
privind emiterea de carduri bancare și
carduri de debit, procesarea tranzacțiilor
cu carduri de credit (de tip charge card)
pentru terți, servicii referitoare la carduri
de debit, tranzacții electronice cu carduri
de credit, servicii de carduri de cecuri
bancare, servicii financiare privind cardurile
de credit, procesare de plăți prin cardurile
charge, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, operațiune de plăți cu card
de credit, procesare de plăți cu card de
debit, servicii de plată cu card de credit,
servicii pentru tranzacții de plată cu cardul,
emisiune de carduri de credit și debit,
procesarea plăților electronice efectuate cu
carduri preplătite, servicii de validare de
carduri de debit, servicii de plată cu carduri
de debit, servicii de consiliere privind
cardurile de credit, servicii de administrare
a cardurilor de credit, servicii de validare
a cardurilor de credit, servicii financiare
pentru administrarea cardurilor de credit,
servicii de eliberare de numerar acționate
cu card, procesare de plăți efectuate
prin carduri de credit, servicii bancare
automate privind tranzacțiile cu cardul
charge, înlocuire de numerar realizată
prin carduri de credit, procesarea de
tranzacții cu card de debit pentru terți,
servicii de procesare a tranzacțiilor cu
carduri de credit, servicii referitoare la
carduri de credit și de debit, servicii de
informații financiare privind cardurile de
credit pierdute, servicii de transfer de bani



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/08/2017

cu ajutorul cardurilor electronice, servicii
de protecție și înregistrare a cardurilor de
credit, servicii bancare automate referitoare
la tranzacțiile cu carduri de credit, servicii
de informații financiare referitoare la carduri
de credit furate, servicii referitoare la
carduri de reduceri furnizate tinerilor pentru
călătorie, servicii cu privire la cardurile de
credit și de numerar, servicii referitoare
la carduri de reduceri furnizate tinerilor
în scopuri culturale, servicii referitoare la
carduri de reduceri furnizate tinerilor în
scopuri de agrement, închiriere, dare în
chirie și leasing de echipament pentru
procesarea cardurilor financiare, oferirea
de reduceri pentru instituții participante terțe
pe baza unui card de membru, emitere de
carduri pentru plăți electronice în legătură
cu programe de bonusuri și recompense.
38. Servicii de comunicații electronice
cu privire la autorizarea cardurilor de
credit, furnizare de servicii de comunicații
prin folosirea cartelelor telefonice sau a
cardurilor de debit.
39. Organizare de călătorii sub forma
unui program de bonificare pentru clienții
cardurilor de credit.
42. Servicii IT, servicii de codificare
a cardurilor magnetice, servicii de
monitorizare electronică a activității
cardurilor de credit pentru detectarea
fraudelor pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05363
(151) 18/08/2017
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR.50A, SAT
AFUMAŢI, JUD. ILFOV, COM.
AFUMAŢI, ROMANIA

(540)
ȘIMȘEK INVITE

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05364
(151) 18/08/2017
(732) SC KILLER SRL, STR. D.N.

NR. 2B, JUDEȚUL SUCEAVA,
HORODNIC DE JOS, 727301,
ROMANIA

(540)
AS preparate ca la carte

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, lapte si produse lactate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05365
(151) 18/08/2017
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ROMANIA

(540)
CREAMBAR

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată
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comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05366
(151) 18/08/2017
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ROMANIA

(540)
BONA FESTA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05367
(151) 18/08/2017
(732) REDCOUSINS SRL, STR.

OASPEŢILOR NR. 16, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TOP WHEELS AUTO

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

1.  Soluții chimice pentru repararea
anvelopelor, soluții chimice pentru
repararea pneurilor.

37. Întreținerea vehiculelor, întreținerea și
repararea anvelopelor, stații service pentru
repararea vehiculelor, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, servicii
de service pentru repararea vehiculelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05368
(151) 18/08/2017
(732) DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HAIDUC GUSTUL BERII
DE ACASĂ bere artizanală

(591) Culori revendicate:galben, maro,
albastru, verde

(531) Clasificare Viena: 01.17.16;
01.17.25; 02.01.01; 02.01.22;
19.07.16; 25.01.19; 26.01.14;
26.01.21; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
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praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
animale vii, fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, hrană și băuturi pentru
animale, malt, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05369
(151) 18/08/2017
(732) DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URBAN BERE
CU STIL URBAN

(591) Culori revendicate:maro, gri,
negru, alb

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.03.01; 07.01.24; 19.07.01;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.14

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
animale vii, fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, hrană și băuturi pentru
animale, malt, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
32.  Bere, ape minerale și carbogazoase
și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ 

 

Referitor la depozitul M 2017/04952, publicat în data de 03.08.2017. 

Dintr-o eroare materială a fost omis cel de-al treilea solicitant, acesta fiind Nistor Andrei -Ștefan  - 

Str. Toamnei nr. 84, sector 2, București. 


