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Cereri Mărci publicate în 26/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04540 19/07/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL MAGIC FM TURN THE MAGIC

ON

2 M 2017 04542 19/07/2017 MIHAI ANDREI SARMASAN
LIGIA-SANDA STINCEL

Agra's

3 M 2017 04547 19/07/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL MAGIC FM TURN THE MAGIC
ON

4 M 2017 04715 19/07/2017 AS TRADE INVEST GROUP
SRL

NOR SKY CASUAL
RESTAURANT

5 M 2017 04716 19/07/2017 SC ASU TRADING SRL STIFLER.RO

6 M 2017 04717 19/07/2017 SC FIERCTC SIBEL SRL FIER CTC SIBEL

7 M 2017 04718 19/07/2017 ETI GIDA SANAZI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ETi Dare

8 M 2017 04719 19/07/2017 Alexandra-Adriana Nicolau-Petri ATHANASIOS GREEK
MODERN CUISINE

9 M 2017 04720 19/07/2017 SC ROMBIZ IMPEX SRL MAXWELL

10 M 2017 04721 19/07/2017 SC ROMBIZ IMPEX SRL EUROTECH

11 M 2017 04722 19/07/2017 SC VITALL SRL Avicola Crevedia

12 M 2017 04723 19/07/2017 PATRIARHIA ROMANA Restaurant Zori de Zi

13 M 2017 04724 19/07/2017 MDPA MISCAREA DREPTATE
PENTRU ANIMALE S.R.L.

DPA - MISCAREA DREPTATE
PENTRU ANIMALE

14 M 2017 04725 19/07/2017 SWORD SUN GUARD SRL SWORD SUN GUARD

15 M 2017 04726 19/07/2017 SC DOMENIILE VITICOLE
TOHANI SRL

TOHANI CREATOR DE VIN

16 M 2017 04727 19/07/2017 SC DOMENIILE VITICOLE
TOHANI SRL

SUMMER WINE

17 M 2017 04728 19/07/2017 SC DOMENIILE VITICOLE
TOHANI SRL

STUF

18 M 2017 04729 19/07/2017 SC DOMENIILE VITICOLE
TOHANI SRL

ARUM

19 M 2017 04730 19/07/2017 Petru Munteanu Rețete de la Bunica Produse
lucrate Cu grijă și din respect
pentru tine

20 M 2017 04731 19/07/2017 SILVIA-ELISABETA MUNTEAN 24FIT AEROBIC & FITNESS
ACADEMY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 04732 19/07/2017 COLEGIUL NATIONAL DE

MUZICA GEORGE ENESCU
FESTIVALUL COPILARIEI
INTERMEZO

22 M 2017 04733 19/07/2017 S.C CASA DE NEGUSTORI
COPOU S.R.L.

CONU' TACHE Produse din
Tecuci

23 M 2017 04734 19/07/2017 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE
FOTBAL ILFOV

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE
FOTBAL ILFOV Fondată 1997
FAIR PLAY RESPECT BUCURIE

24 M 2017 04738 19/07/2017 IVANESCU BOGDAN
CONSTANTIN

Banca de Celule Stem din UK

25 M 2017 04742 19/07/2017 APILAND SRL Tonic Junior

26 M 2017 04743 19/07/2017 Hangzhou Hikvision Digital
Technology Co., Ltd.

HiLook

27 M 2017 04744 19/07/2017 SC CH. PIETROSARATII SRL TERRA PRETIOSA

28 M 2017 04745 19/07/2017 SC AGROINDUSTRIAL CERES
SRL

FÂNTÂNA CU VIN

29 M 2017 04746 19/07/2017 SC DENTA VITAL SRL Dentrust Art of dental surgery

30 M 2017 04747 19/07/2017 SC HERBAGETICA SRL Zen Forte

31 M 2017 04748 19/07/2017 KUNGFU KING SRL kungfu king

32 M 2017 04749 19/07/2017 NOVA COAST INC CardoEffect

33 M 2017 04750 19/07/2017 CUB SRL frapierra PARTY STARTER

34 M 2017 04751 19/07/2017 NOVA COAST INC Coezima Q10 Dual

35 M 2017 04752 19/07/2017 NOVA COAST INC FeroCell
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(210) M 2017 04540
(151) 19/07/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL

, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, ET. 7, CAMERA D,
SECTOR 6, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

MAGIC FM TURN
THE MAGIC ON

(591) Culori revendicate:violet, albastru,
verde, galben, portocaliu, roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, de supraveghere, geodezice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
CD-uri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitală, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software
(programe), suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio, casete

audio şi video, discuri compacte, discuri
acustice, benzi video, dischete, CD-ROM-
uri, toate produsele menţionate anterior,
în formă înregistrată şi neînregistrată,
suporturi de înregistrare magnetică,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, casete pentru jocuri
video, fişiere de muzică, descărcabile,
fişiere de imagini, descărcabile, sunete
de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile,
aparate şi instrumente optice, în special
ochelari, ochelari smart, ochelari de
soare, lentile pentru ochelari, rame
de ochelari, portochelari, software de
calculator (programe), software pentru
jocuri (programe), aparate mobile de
telecomunicatii, programe de aplicaţie/
aplicaţii (descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie/aplicaţii (înregistrat
şi descărcabil) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, Interfete audio (electronice),
egalizatoare audio, comenzi electronice
pentru maşini/echipamente, huse şi filme
de protecţie pentru telefoane smart,
tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru
telefoane, căşti audio-video pentru realitate
virtuală, căşti audio, kit-uri hands-
free pentru telefoane, table interactive,
mixere audio, console audio mixer,
chei electronice (pentru telecomandă),
pixuri şi agende electronice, partituri
electronice (descărcabile), publicaţii
electronice descărcabile, compase pentru
măsurat, alarme acustice, dispozitive
de memorie de calculator, flash
drive USB, dispozitive periferice pentru
calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart,
lumini intermitente si de semnalizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/07/2017

(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule
fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice),
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmiţătoare de telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, agende,
partituri muzicale, albume, port-bilete,
papetărie, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de
instruire sau învăţământ, instrumente
pentru desenat, cărţi poştale din carton şi
hârtie, batiste şi şerveţele demachiante, din
hârtie, sacoşe, huse, genţi de ambalare
din hârtie sau material plastic, suporturi
din hârtie sau carton, fanioane, steaguri,
bannere, ghirlande din hârtie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, servete, serveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hârtie sau carton
(papetărie), materiale pentru imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
şi în special: marketing, cercetarea pieţei,
studii de piaţă, analiză de piaţă, consultanţă
în conducerea şi organizarea afacerilor,
intermedieri de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte pentru terţi
pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închiriererea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi
orice fel de comunicare comercială

audiovizuală, în special radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume, publicitate, relaţii publice
şi marketing, comenzi telefonice pentru
teleshopping, telemarketing, publicare de
materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-
video, intermediere de filme publicitare
şi orice fel de producţii audio-video
publicitare, scrierea şi publicarea textelor
publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu
scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse
în mediile de comunicare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii
în
scopuri comerciale sau de publicitate,
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare, gestionare de fişiere
informatice, preluare telefonică şi/sau
computerizată de comenzi pentru oferte de
cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi
realizarea de prezentări şi de alte oferte
informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de
date, în servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia, organizare şi realizare de
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prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de concepţii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, inregistrare/fixare şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare
pentru publicitate, publicarea de produse
de imprimerie (şi în format electronic)
în scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în
scopuri publicitare, stocare de date în
reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, înregistrarea comunicărilor
şi informaţiilor scrise, actualizarea şi
întreţinerea informaţiilor în registre (lucrări
de birou), compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe
de radiodifuziune, televiziune, videotext,
teletext, difuzare sau retransmisie de
programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, reţele computerizate,
reţele de fibră optică şi orice alt tip de medii
de transmisie, inclusiv wireless, difuzare de
programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, colectarea şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă), colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă, transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, reţele

computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
orice alt tip de medii de transmisie, inclusiv
streaming de date, transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor,
furnizarea accesului la informaţii memorate
în baze de date, inclusiv pe internet, şi
prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet,
în special în domeniul radiodifuziunii,
televiziunii pe internet, furnizarea de
chatroom pe internet şi de forumuri de
discuţii online, punerea la dispoziţie a unui
portal online pentru difuzare, servicii de
transmisii media audiovizuale la cerere:
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
intermediul platformelor şi portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale sau globale,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces
la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii de
amuzament, divertisment radio, pe internet
sau televizat, informaţii despre distracţii şi
orice posibilităţi de recreere, producţie de
programe sau emisiuni de film, televiziune,
radio, videotext şi teletext (cu excepţia
celor în scop publicitar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi, casete audio/video,
editare audio-video, servicii oferite de
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studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
închiriere de aparatură de iluminat
pentru studiouri de televiziune, producţia
de muzică, productia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri, inclusiv de film, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de
concerte,
conferinţe, colocvii, organizare şi
coordonare de concursuri sau de
orice fel de competiţii, educative sau
de amuzament, loterii, reprezentaţii
teatrale, organizare de spectacole, servicii
de impresari, prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete,
îngrijire redacţionala a apariţiilor pe
internet (redactare), înregistrări pe benzi
video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare şi editare de
software şi de jocuri de calculator, închiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, găzduirea de site-

uri web, închiriere de programe video şi
de imagine (software), creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi
multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decât conversia fizică), crearea de
baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video (servicii
juridice), acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii legale),
monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală, gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi de difuzare în televiziune
şi radio, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra/pentru reportaje de presă,
radio, televiziune şi film, inclusiv pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra reportajelor de ziar şi de
revistă, inclusiv pentru publicatii on-line,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
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administrare, intermediere şi orice fel de
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere
derivate şi orice alte
drepturi legale de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi
asupra oricăror alte producţii de sunet
şi/sau de imagine, prin acordare de
licenţă/cesiune sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri sau
concursuri pentru televiziune/radio, inclusiv
scenarii şi
elementele principale de realizare a
acestora, în special titluri, sigle, concepere
de spectacole, idei de jocuri, imagini
de scenă, desfăşurări de spectacole,
tehnici de interogare, prin acordare de
licenţă (servicii juridice), administrare,
intermediere şi valorificare de drepturi
asupra programelor de aplicaţii pentru
sisteme computerizate mobile şi/sau
de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04542
(151) 19/07/2017
(732) MIHAI ANDREI SARMASAN,

STR. MIRCEA ELIADE NR. 29,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510042,
ROMANIA
LIGIA-SANDA STINCEL, STR.
NICHITA STĂNESCU NR. 17D,
ALBA IULIA, RO.AL, ROMANIA

(540)

Agra's
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 24.17.01; 24.17.25;
29.01.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04547
(151) 19/07/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL

, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, ET. 7, CAMERA D,
SECTOR 6, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)

MAGIC FM TURN
THE MAGIC ON

(591) Culori revendicate:violet, albastru,
verde, galben, portocaliu, roşu,
negru, alb

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, de supraveghere, geodezice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software (programe),
suporturi de sunete, de imagini şi de date,

în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice,
benzi video, dischete, CD-ROM-uri, toate
produsele menţionate anterior, în formă
înregistrată şi neînregistrată, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, casete pentru jocuri
video, fişiere de muzică, descărcabile,
fişiere de imagini, descărcabile, sunete
de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile,
aparate şi instrumente optice, în special
ochelari, ochelari smart, ochelari de
soare, lentile pentru ochelari, rame
de ochelari, portochelari, software de
calculator (programe), software pentru
jocuri (programe), aparate mobile de
telecomunicatii, programe de aplicaţie/
aplicaţii (descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie/aplicaţii (înregistrat
şi descărcabil) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, Interfete audio (electronice),
egalizatoare audio, comenzi electronice
pentru maşini/echipamente, huse şi filme
de protecţie pentru telefoane smart,
tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru
telefoane, căşti audio-video pentru realitate
virtuală, căşti audio, kit-uri hands-
free pentru telefoane, table interactive,
mixere audio, console audio mixer,
chei electronice (pentru telecomandă),
pixuri şi agende electronice, partituri
electronice (descărcabile), publicaţii
electronice descărcabile, compase pentru
măsurat, alarme acustice, dispozitive
de memorie de calculator, flash
drive USB, dispozitive periferice pentru
calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart,
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lumini intermitente si de semnalizare
(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule
fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice),
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmiţătoare de telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, agende,
partituri muzicale, albume, port-bilete,
papetărie, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de
instruire sau învăţământ, instrumente
pentru desenat, cărţi poştale din carton şi
hârtie, batiste şi şerveţele demachiante, din
hârtie, sacoşe, huse, genţi de ambalare
din hârtie sau material plastic, suporturi
din hârtie sau carton, fanioane, steaguri,
bannere, ghirlande din hârtie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, servete, serveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hârtie sau carton
(papetărie), materiale pentru imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
şi în special: marketing, cercetarea pieţei,
studii de piaţă, analiză de piaţă, consultanţă
în conducerea şi organizarea afacerilor,
intermedieri de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte pentru terţi
pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închiriererea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi

orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume, publicitate, relaţii publice
şi marketing, comenzi telefonice pentru
teleshopping, telemarketing, publicare de
materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-
video, intermediere de filme publicitare
şi orice fel de producţii audio-video
publicitare, scrierea şi publicarea textelor
publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu
scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse
în mediile de comunicare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu
scop publicitar, organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi
prospecte publicitare, gestionare de fişiere
informatice, preluare telefonică şi/sau
computerizată de comenzi pentru oferte de
cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi
realizarea de prezentări şi de alte oferte
informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de
date, în servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia, organizare şi realizare de
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prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de concepţii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, inregistrare/fixare şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare
pentru publicitate, publicarea de produse
de imprimerie (şi în format electronic)
în scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în
scopuri publicitare, stocare de date în
reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, înregistrarea comunicărilor
şi informaţiilor scrise, actualizarea şi
întreţinerea informaţiilor în registre (lucrări
de birou), compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe
de radiodifuziune, televiziune, videotext,
teletext, difuzare sau retransmisie de
programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, reţele computerizate,
reţele de fibră optică şi orice alt tip de medii
de transmisie, inclusiv wireless, difuzare de
programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, colectarea şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă), colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă, transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, reţele

computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
orice alt tip de medii de transmisie, inclusiv
streaming de date, transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor,
furnizarea accesului la informaţii memorate
în baze de date, inclusiv pe internet, şi
prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet,
în special în domeniul radiodifuziunii,
televiziunii pe internet, furnizarea de
chatroom pe internet şi de forumuri de
discuţii online, punerea la dispoziţie a unui
portal online pentru difuzare, servicii de
transmisii media audiovizuale la cerere:
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
intermediul platformelor şi portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale sau globale,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces
la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
de amuzament, divertisment radio, pe
internet sau televizat, informaţii despre
distracţii şi orice posibilităţi de recreere,
producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publicitar),
producţie de filme, altele decât filmele
publicitare, producţie de benzi, casete
audio/video, editare audio-video, servicii
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oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune/radio, închiriere de instrumente
muzicale, închiriere de aparatură de
iluminat pentru studiouri de televiziune,
producţia de muzică, productia de
spectacole, concerte, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi
culturale, realizarea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri,
inclusiv de film, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferinţe,
colocvii, organizare şi coordonare de
concursuri sau de orice fel de
competiţii, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentaţii teatrale, organizare
de spectacole, servicii de impresari,
prezentări şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacţionala a apariţiilor
pe internet (redactare), înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare şi editare
de software şi de jocuri de calculator,
închiriere de software pentru calculator,
întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare de pagini principale de web,
găzduirea de site-uri web, închiriere

de programe video şi de imagine
(software), creare, redactare, dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decât conversia fizică), crearea de
baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video (servicii
juridice), acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii legale),
monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală, gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi de difuzare în televiziune
şi radio, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra/pentru reportaje de presă,
radio, televiziune şi film, inclusiv pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra reportajelor de ziar şi de
revistă, inclusiv pentru publicatii on-line,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi orice fel de
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valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere
derivate şi orice alte drepturi legale de
utilizare asupra programelor radio şi/sau de
televiziune şi asupra oricăror alte producţii
de sunet şi/sau de imagine, prin acordare
de licenţă/cesiune sau orice altă formă
de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale
de realizare a acestora, în special titluri,
sigle, concepere de spectacole, idei de
jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi valorificare de
drepturi asupra programelor de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile şi/
sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04715
(151) 19/07/2017
(732) AS TRADE INVEST GROUP SRL,

STR. ION CÂMPINEANU NR.
11, PARTER, DENUMIT UNION
INTERNATIONAL CENTER, IN
SUPRAFATA DE 201,15 MP,
SECT 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NOR SKY CASUAL
RESTAURANT

(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
27.05.04; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(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.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04716
(151) 19/07/2017
(732) SC ASU TRADING SRL, STR.

HAGIGADAR NR. 40, JUD.
SUCEAVA, BULAI, ROMANIA

(540)

STIFLER.RO
(591) Culori revendicate:alb, gri, verde



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/07/2017

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
29.01.12

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

9. Port telefon mobil, curele pentru
telefonul mobil, aparate telefonice fără
fir, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri de extensie pentru telefon, capete
pentru cablu de telefon, huse pentru
receptoare de telefon, software (programe)
pentru telefonie prin calculator, sisteme
de telefonie mobilă locală, dispozitive
electronice de apelare telefonică, cartele
telefonice preplătite, codate magnetic,
tonuri de apel pentru telefon (descărcabile),
software (programe) şi platforme digitale
de telefonie, aparate telefonice cu ecran
şi tastatură, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, huse din
hârtie pentru receptoare de telefon, huse cu
clapetă pentru smartohone-uri, gadgeturi
la purtător (dispozitive periferice pentru
calculatoare), cabluri pentru transmisia de
date, huse pentru laptopuri, genţi adaptate
pentru laptopuri, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, staţii de andocare pentru
laptopuri, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, programe informatice
pe telefonul mobil, aplicaţii mobile,
difuzoare (echipamente audio), căşti audio,
căşti, căşti stereo, amplificatoare pentru
căşti, căşti fără fir, căşti in-ear, căşti pentru
telefoane, baterii externe.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04717
(151) 19/07/2017
(732) SC FIERCTC SIBEL SRL, STR.

SMÂRDAN NR. 4, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API
SRL , STR. PORTULUI NR. 23,
PARCUL DE SOFT, CAM. 307,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, 800025,
GL, ROMANIA

(540)

FIER CTC SIBEL
(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena: 26.02.07;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.12;
29.01.12

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

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare
şi construcţii, construcţii transportabile
metalice, cabluri şi fire metalice neelectrice,
mici articole de fierărie, case de bani,
containere metalice pentru depozitare sau
transport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare 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 04718
(151) 19/07/2017
(732) ETI GIDA SANAZI VE TICARET

ANONIM SIRKETI , ORGANIZE
SANAZI BOLGESI 11, CADDE
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP Intellectual Property
SRL, STR. C.A ROSETTI,
NR.17, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ETi Dare
(591) Culori revendicate:roşu, mov, bleo

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
26.02.08; 26.11.12; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.01; 27.05.11

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

30. Biscuiţi, ciocolată, produse de
patiserie, biscuiţi săraţi, napolitane,
prăjituri, plăcinte, deserturi (dulciuri),
îngheţată, gheaţă comestbilă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04719
(151) 19/07/2017
(732) Alexandra-Adriana Nicolau-

Petri, STR. ALEXANDRU SAHIA,
NR. 1, BL. 19, SC. C, AP. 12 ,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ATHANASIOS GREEK
MODERN CUISINE

(591) Culori revendicate:negru, turcoaz,
alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.13;
26.01.21; 27.05.01; 27.01.12;
29.01.12

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

43. Restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04720
(151) 19/07/2017
(732) SC ROMBIZ IMPEX SRL, STR.

SUTAŞULUI NR. 20 A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MAXWELL

(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,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04721
(151) 19/07/2017
(732) SC ROMBIZ IMPEX SRL, STR.

SUTAŞULUI NR. 20 A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
EUROTECH

(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, automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04722
(151) 19/07/2017
(732) SC VITALL SRL, TARLAUA 65,

PARCELA 650, JUDEŢUL DOLJ,
COSOVENI, 207205, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Avicola Crevedia
(531) Clasificare Viena: 03.07.03;

03.07.19; 03.07.24; 27.05.01

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04723
(151) 19/07/2017
(732) PATRIARHIA ROMANA,

BLD.REGINA MARIA NR. 1, BL.
P5B SECTOR 4 , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Restaurant Zori de Zi

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

43. Restaurante, cazare temporară.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04724
(151) 19/07/2017
(732) MDPA MISCAREA DREPTATE

PENTRU ANIMALE S.R.L., STR.
VOICU TOMESCU, NR. 2, ET.
1, SECTOR 5., BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DPA - MISCAREA DREPTATE
PENTRU ANIMALE

(591) Culori revendicate:roșu și negru

(531) Clasificare Viena: 03.01.08;
03.01.16; 27.01.12; 27.05.08;
27.05.22; 29.01.12

(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.
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 04725
(151) 19/07/2017
(732) SWORD SUN GUARD SRL,

ALEEA ȘCOLARILOR, NR. 6, BL.
S4, SC. A, ET. 9, AP 37, SECTOR
3., BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050726, B,
ROMANIA

(540)

SWORD SUN GUARD
(591) Culori revendicate:gri, galben,

maro, negru

(531) Clasificare Viena: 23.01.01;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.14

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

45. Pază și protecție, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04726
(151) 19/07/2017
(732) SC DOMENIILE VITICOLE

TOHANI SRL, JUDEŢUL
PRAHOVA, GURA VADULUI,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
TOHANI CREATOR DE VIN

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

33. Vinuri cu denumire controlată ( DOC )
din arealul TOHANI.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, comerţ on-line.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04727
(151) 19/07/2017
(732) SC DOMENIILE VITICOLE

TOHANI SRL, COMUNA GURA
VADULUI, JUDEŢUL PRAHOVA,
GURA VADULUI, 107300,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
SUMMER WINE

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04728
(151) 19/07/2017
(732) SC DOMENIILE VITICOLE

TOHANI SRL, JUDEŢUL
PRAHOVA, GURA VADULUI,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
STUF

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04729
(151) 19/07/2017
(732) SC DOMENIILE VITICOLE

TOHANI SRL, JUDEŢUL
PRAHOVA, GURA VADULUI,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
ARUM

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04730
(151) 19/07/2017
(732) Petru Munteanu, STR. MIHAIL

SADOVEANU, NR. 23, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA-NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

Rețete de la Bunica
Produse lucrate Cu grijă
și din respect pentru tine

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

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
24.07.23; 26.02.07; 27.03.02;
27.05.01; 29.01.15

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

29. Legume și fructe conservate, uscate
sau gătite(zacuscă,tocană), dulcețuri,
gemuri și compoturi, preparate din carne,
ouă, lapte și produse din lapte, uleiuri și
grăsimi comestibile, carne, pește și vânat.
32. Sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate pentru băuturi nealcoolizate.
35. Regruparea în avantajul terților(cu
excepția transportului) a unei varietăți de
bunuri pentru a da posibilitatea clienților să
vadă și să cumpere acele bunuri, acestea
putând fi asigurate prin magazine en-gros,

en-detail sau online, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau al
emisiunilor de teleshoping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04731
(151) 19/07/2017
(732) SILVIA-ELISABETA MUNTEAN,

STR. GHEORGHE IOANID,
NR. 13, AP. 3, JUDEȚUL SIBIU,
SAT ȘELIMBĂR, COMUNA
ȘELIMBĂR, ROMANIA

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

(540)

24FIT AEROBIC &
FITNESS ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 02.01.23;
26.01.06; 27.05.01; 27.07.11

(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 produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/07/2017

de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.
41. Educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, sport
şi fitness, educaţie fizică, cursuri de
educaţie fizică, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, furnizare de instalaţii
pentru săli de sport, organizare de
demonstraţii sportive, furnizare de servicii
de săli şi cluburi de sport, antrenament
sportiv, organizare de evenimente sportive,
competiţii şi turnee sportive, instruire şi
educaţie cu privire la sport, antrenamente
cu greutăţi, body-building, gimnastică
aerobică, exerciţii fizice, reabilitare fizică,
dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness,
cursuri de instruire privind menţinerea
formei fizice, servicii de consiliere pentru
menţinerea condiţiei fizice, furnizarea de
echipamente şi de cursuri de pregătire în
domeniul exerciţiilor fizice, rezervare de
instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea
de instalaţii pentru exerciţii fizice în grup,
coaching sportiv, servicii ale unui antrenor
personal (fitness).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04732
(151) 19/07/2017
(732) COLEGIUL NATIONAL DE

MUZICA GEORGE ENESCU,
STR. GHEORGHE MANU NR. 30,
SECTOR 1, BUCURESTI, *, *, *,
ROMANIA

(540)
FESTIVALUL

COPILARIEI INTERMEZO
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04733
(151) 19/07/2017
(732) S.C CASA DE NEGUSTORI

COPOU S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ, POPRICANI,
707380, ROMANIA

(540)

CONU' TACHE
Produse din Tecuci

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
24.17.03; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04734
(151) 19/07/2017
(732) ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ

DE FOTBAL ILFOV, STR. 23
AUGUST, NR. 8, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ
DE FOTBAL ILFOV

Fondată 1997 FAIR PLAY
RESPECT BUCURIE

(591) Culori revendicate:galben, albastru
și roșu

(531) Clasificare Viena: 02.01.08;
21.03.01; 21.03.17; 24.07.23;
27.05.01; 27.07.11; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04738
(151) 19/07/2017
(732) IVANESCU BOGDAN

CONSTANTIN, STR. DRM.
MURGULUI, NR. 8, BL. H1, AP.
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-DUL
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC.
2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Banca de Celule Stem din UK
(531) Clasificare Viena: 02.03.16;

02.03.23; 27.05.01

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

35. Servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare,
publicitate, publicitate online, întocmire
de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale.
44. Depozitare de celule stem, informaţii
medicale, recoltarea şi conservarea
sângelui uman, servicii de bănci de sânge,
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informare medicală,
servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienţi, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor stem, servicii medicale pentru
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îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor umane, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui uman, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui din cordonul ombilical.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04742
(151) 19/07/2017
(732) APILAND SRL , BDUL UNIRII

NR.29, JUD. MARAMURES, BAIA
MARE, ROMANIA

(540)
Tonic Junior

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dieteticeadaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, Suplimente alimentare
pentru oameni si animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante , produse
pentru distrugerea aminalelor dăunătoare,
fungicide ierbicide.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetarie, îngheţată comestibila,
zahar, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), gheaţă.
31. Produse agricole,de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
aminale vii, fructe şi legume proaspete,

plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrana şi băuturi pentru
animale, malt, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04743
(151) 19/07/2017
(732) Hangzhou Hikvision Digital

Technology Co., Ltd.,
NO. 555, QIANMO ROAD,
BINJIANG DISTRICT, ZHEJIANG
PROVINCE,, HANGZHOU,,
CHINA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
HiLook

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

9. Dispozitive de memorie
pentru computer, programe informatice
(programe), înregistrate, programe de
operare pe calculator, înregistrate, software
de calculator (înregistrat), aplicaţii software
de calculator, descărcabile, parcometre,
aparate pentru controlul de francat,
detectoare de monede false, mecanisme
pentru aparate care funcţioneaza cu
fise, holograme, echipamente pentru
recunoaşterea chipurilor, aparate pentru
fototelegrafie, aparate şi instrumente de
cântărire, măsuri (instrumente de măsurat),
panouri de afişaj electronic, aparate de
intercomunicaţii, videotelefoane, aparate
de sistem de poziţionare globală (GPS),
discuri compacte (audio-video), aparate
pentru înregistrarea sunetelor, video



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/07/2017

recordere (aparate de înregistrare video),
camcordere (camere video), aparate
electrice de monitorizare, dispozitive video
de monitorizare a bebeluşilor, camere
foto (fotografie), ecrane (fotografie),
filtre (fotografie), standuri pentru aparate
fotografice, trepiede pentru camera foto,
capace de lentile (lens hoods), suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale),
instrumente de măsurare, lentile optice,
cabluri de fibră optică, plăci pentru
circuitele integrate, cipuri pentru circuite
integrate, condensatoare (capacitoare),
ecrane video, aparate de control de
la distanţă, filamente conductoare de
lumina (fibre optice - fibre), instalaţii
electrice pentru controlul de la distanţă
al operaţiilor industriale, descărcătoare de
supratensiune, electrolizoare, extinctoare,
ecrane radiologice de uz industrial,
dispozitive de protecţie pentru uz
personal împotriva accidentelor, instalaţii
antifurt, electrice, aparate de avertizare
antifurt, ochelari pince-nez, baterii electrice,
diapozitive (fotografie), camere digitale,
camere analog.
35. Mediere de afaceri în cumpărarea
şi vânzarea, servicii de import/export,
vânzarea cu ridicata si vânzarea cu
amănuntul a produselor menţionate în
clasa 9, furnizarea de informaţii comerciale,
activităţi de promovare, organizarea de
evenimente în scopuri comerciale şi/sau
publicitare, compilarea şi managementul
fişierelor de date, consultanţă şi
informaţii referitoare la toate serviciile
mai susmenţionate, serviciile menţionate
anterior, de asemenea prin intermediul
reţelelor electronice, precum internetul.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare
şi design, referitoare la acestea,
servicii de dezvoltare, servicii de
analiză şi de cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare de hardware
şi software de calculator, proiectarea

sistemelor informatice, închirierea de
calculatoare, închiriere de software de
calculator, programare pentru calculatoare,
actualizare de software de calculator,
instalare de software de calculator,
întreţinere de software de calculator,
multiplicare de programe informatice,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia
de date pentru programe de calculator
şi date (dar nu conversia fizică a
acestora), recuperare de date informatice,
analiza sistemelor informatice, crearea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi,
găzduire de site-uri de calculator (site-
uri web), găzduire de server, servicii de
protecţie contra viruşilor de calculator,
furnizare de motoare de căutare pe internet,
monitorizarea sistemelor de calculator prin
acces de la distanţă, studii de proiecte
tehnice, inginerie, topografie (surveying),
planificare urbanistică, cercetări în
domeniul mecanicii, design industrial,
proiectare de decoraţiuni interioare,
consultanţă şi informare cu privire la
serviciile menţionate anterior, serviciile
menţionate anterior, de asemenea, prin
intermediul reţelelor electronice, incluzând
internetul.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04744
(151) 19/07/2017
(732) SC CH. PIETROSARATII SRL,

STR. AV. FUICA VASILE NR.
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN , STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, BRAŞOV , 500086,
RO.BR, ROMANIA

(540)
TERRA PRETIOSA
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04745
(151) 19/07/2017
(732) SC AGROINDUSTRIAL CERES

SRL, COMUNA BIVOLARI,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)
FÂNTÂNA CU VIN

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04746
(151) 19/07/2017
(732) SC DENTA VITAL SRL, STR.

EROILOR NR. 6, BL. E1, SC.
1, ET. 3, AP. 16, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, ROMANIA

(540)

Dentrust Art of dental surgery
(591) Culori revendicate:auriu deschis,

auriu închis, negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.02

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

41. Educaţie, instruire.
44. Servicii medicale, stomatologie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04747
(151) 19/07/2017
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR NR. 1085, JUDEŢUL
BRAŞOV, PODU OLTULUI,
ROMANIA

(540)

Zen Forte
(591) Culori revendicate:maro, alb

(531) Clasificare Viena: 02.03.17;
02.03.23; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04748
(151) 19/07/2017
(732) KUNGFU KING SRL, STR.

MAIOR BACILA VASILE NR.
29, BL. 32, SC. 1, ET. 6, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

kungfu king
(591) Culori revendicate:alb, galben

(531) Clasificare Viena: 02.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
29.01.13

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04749
(151) 19/07/2017
(732) NOVA COAST INC, KEELE

ST., 255, TORONTO, M6P-2K1,
CANADA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, 011694, RO.BU,
ROMANIA

(540)
CardoEffect

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

5. Preparate farmaceutice, medicamente
pentru uz uman, medicamente pentru uz
veterinar, suplimente nutritive pentru uz
medical, substanțe și băuturi dietetice
adaptate pentru uz medical, vitamine,
minerale și preparate din plante pentru
uz medical, alimente adaptate pentru uz
medical, preparate chimico-farmaceutice,
produse chimice utilizate în domeniul
medicinei, produse de igienă pentru uz
medical, preparate cu efecte terapeutice
pentru îndepărtarea durerii musculare și
articulare.
35. Servicii comerciale, magazine online
și informații pentru consumatori în ceea
ce privește produsele de mai sus incluse
în clasa 05, toate de pe un website prin
intermediul comunicatelor sau ordin poştal,
analiză de afaceri, servicii de informare și
cercetare comercială, publicitate, servicii de
marketing și promoționale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04750
(151) 19/07/2017
(732) CUB SRL, STR. INTERIOARĂ,

NR. 2, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900229, ROMANIA

(540)

frapierra PARTY STARTER
(591) Culori revendicate:portocaliu, roz,

mov

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.03.15;
29.01.13
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, apă minerală, apă minerală
carbogazoasă, sucuri.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04751
(151) 19/07/2017
(732) NOVA COAST INC, KEELE

ST., 255, TORONTO, M6P-2K1,
CANADA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, 011694, RO.BU,
ROMANIA

(540)
Coezima Q10 Dual

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

5. Preparate farmaceutice, medicamente
pentru uz uman, medicamente pentru uz
veterinar, suplimente nutritive pentru uz
medical, substanțe și băuturi dietetice
adaptate pentru uz medical, vitamine,
minerale și preparate din plante pentru
uz medical, alimente adaptate pentru uz
medical, preparate chimico-farmaceutice,
produse chimice utilizate în domeniul
medicinei, produse de igienă pentru uz
medical, preparate cu efecte terapeutice
pentru îndepărtarea durerii musculare și
articulare.
35. Servicii comerciale, magazine online
și informații pentru consumatori în ceea ce
privește produsele de mai sus incluse în
clasele 05 , toate de pe un website prin
intermediul comunicatelor sau ordin poştal,
analiză de afaceri, servicii de informare și
cercetare comercială, publicitate, servicii de
marketing și promoționale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04752
(151) 19/07/2017
(732) NOVA COAST INC, KEELE

ST., 255, TORONTO, M6P-2K1,
CANADA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, 011694, RO.BU,
ROMANIA

(540)
FeroCell

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

5. Preparate farmaceutice, medicamente
pentru uz uman, medicamente pentru uz
veterinar, suplimente nutritive pentru uz
medical, substanțe și băuturi dietetice
adaptate pentru uz medical, vitamine,
minerale și preparate din plante pentru
uz medical, alimente adaptate pentru uz
medical, preparate chimico-farmaceutice,
produse chimice utilizate în domeniul
medicinei, produse de igienă pentru uz
medical, preparate cu efecte terapeutice
pentru îndepărtarea durerii musculare și
articulare.
35.  Servicii comerciale, magazine online
și informații pentru consumatori în ceea
ce privește produsele de mai sus incluse
în clasa 05, toate de pe un website prin
intermediul comunicatelor sau ordin poştal,
analiză de afaceri, servicii de informare și
cercetare comercială, publicitate, servicii de
marketing și promoționale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


