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Cereri Mărci publicate în 31/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05449 24/08/2017 DENTIK SRL D DENTIK

2 M 2017 05450 24/08/2017 SC OMV PETROM SA Petrom Brand Partner

3 M 2017 05451 24/08/2017 SC OMV PETROM SA Petrom Brand Partener

4 M 2017 05453 24/08/2017 SC OMV PETROM SA OMV Petrom Brand Partener

5 M 2017 05454 24/08/2017 SC OMV PETROM SA OMV Petrom Brand Partner

6 M 2017 05455 24/08/2017 SC OMV PETROM SA OMV Brand Partener

7 M 2017 05456 24/08/2017 SC TRUS HORECA SERVICES
SRL

CUCININO pasta bar

8 M 2017 05457 24/08/2017 SC PREMIUM CURATENIE SRL CURATENIE profi

9 M 2017 05458 24/08/2017 ANDREI SILVIU FABRICA DE BUCĂTĂRII

10 M 2017 05459 24/08/2017 EUGEN BUICĂ ARHIDENT arhitectul zambetului
tau!

11 M 2017 05460 24/08/2017 GABRIEL POPESCU PENSIUNEA PROMENADA
RASNOV

12 M 2017 05461 24/08/2017 NICOLAE CÎRSTEA Conferinţa Naţională DE
Executare Silită CNES

13 M 2017 05462 24/08/2017 FLY VALAN SRL fly Valan

14 M 2017 05463 24/08/2017 FLY VALAN SRL V

15 M 2017 05464 24/08/2017 IONUŢ-CLAUDIU TĂRĂU MEDIATEK

16 M 2017 05465 24/08/2017 ONLINE BUSINESS
SOLUTIONS

CRYSTALTIME

17 M 2017 05466 24/08/2017 SC UDVARHELYI HIRADO SRL Erdélyi Napló

18 M 2017 05467 24/08/2017 SC UDVARHELYI HIRADO SRL ERDÉLYI napló

19 M 2017 05468 24/08/2017 SC VES SA VESTA

20 M 2017 05469 24/08/2017 MEDIPRICE GROUP SRL Mediprice

21 M 2017 05470 24/08/2017 AGROVENA SRL RomCalc - amendament granulat
-

22 M 2017 05471 24/08/2017 GHEORGHE-IULIAN DOCEA Rachiş

23 M 2017 05472 24/08/2017 GHEORGHE-IULIAN DOCEA Rachiş Wild Ranch Rachiş Moşia
Sălbatică

24 M 2017 05473 24/08/2017 GASOIL SERVICE SRL GASOIL

25 M 2017 05474 24/08/2017 SC ANTENA TV GROUP SA GASHK@ MARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2017 05475 24/08/2017 SC ANTENA TV GROUP SA AICI EU SUNT VEDETA

27 M 2017 05476 24/08/2017 SC ANTENA TV GROUP SA THE WALL - MARELE ZID

28 M 2017 05477 24/08/2017 SC ROMBAT SA ROMBAT PREMIER

29 M 2017 05478 24/08/2017 SC ROMBAT SA ROMBAT FULL OPTION

30 M 2017 05479 24/08/2017 DECOMOB DESIGN Mobila DMD

31 M 2017 05480 24/08/2017 SC SPRINT TRADE SRL ALBALUX

32 M 2017 05481 24/08/2017 SC MINET CONF SRL PLAPUMA BUNICII

33 M 2017 05482 24/08/2017 SC ZAZU FILM SRL #selfie69

34 M 2017 05483 24/08/2017 SC ZAZU FILM SRL #selfie

35 M 2017 05484 24/08/2017 SC ZAZU FILM SRL Poveste de dragoste

36 M 2017 05485 24/08/2017 SC XANDER DELUX SRL CINQUE TERRE
GASTRONOMY

37 M 2017 05486 24/08/2017 LEV ALON CARE SRL CENTRELE MONZA ARES

38 M 2017 05487 24/08/2017 IOAN ŞTEFĂNOAIA EXIT SMART ACCESORIES
FOR SMART PEOPLE

39 M 2017 05488 24/08/2017 IONUŢ-HORIA
CARCIUMARESCU
GABRIEL SACUIU

Frantzek
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(210) M 2017 05449
(151) 24/08/2017
(732) DENTIK SRL, ŞOS.

PROGRESULUI NR. 20, BL.
P52, SC. A, AP. 4, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

D DENTIK
(591) Culori revendicate:albastru, rosu.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 02.09.01; 27.03.15;
24.17.04; 27.05.05; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05450
(151) 24/08/2017
(732) SC OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)
Petrom Brand Partner

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

4. Uleiuri și grăsimi industriale, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea

și compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare) și
substanțe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05451
(151) 24/08/2017
(732) SC OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)
Petrom Brand Partener

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

4. Uleiuri și grăsimi industriale, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea
și compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare) și
substanțe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05453
(151) 24/08/2017
(732) SC OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)
OMV Petrom Brand Partener

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

4. Uleiuri și grăsimi industriale, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea
și compactarea pulberilor, combustibili
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(inclusiv benzină pentru motoare) și
substanțe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05454
(151) 24/08/2017
(732) SC OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)
OMV Petrom Brand Partner

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

4. Uleiuri și grăsimi industriale, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea
și compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare) și
substanțe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05455
(151) 24/08/2017
(732) SC OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)
OMV Brand Partener

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

4. Uleiuri și grăsimi industriale, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea
și compactarea pulberilor, combustibili

(inclusiv benzină pentru motoare) și
substanțe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05456
(151) 24/08/2017
(732) SC TRUS HORECA SERVICES

SRL, STR. COSMEŞTI NR. 11,
CAMERA 3, JUD. BRAŞOV,,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

CUCININO pasta bar
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 25.01.19;
29.01.13

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

43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05457
(151) 24/08/2017
(732) SC PREMIUM CURATENIE

SRL, STR. BRIZEI NR. 18
(CAMERA 2), BL. FD7, SC. D, ET.
6, AP. 94, JUD. CONSTANŢA ,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(540)

CURATENIE profi
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
27.03.01; 27.03.02; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05458
(151) 24/08/2017
(732) ANDREI SILVIU, ALEA.

MOLIDULUI NR. 7, BL. F, SC. 3,
ET. 3, AP. 56, GALAŢI, ROMANIA

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

(540)

FABRICA DE BUCĂTĂRII
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru,

albastru, galben.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 07.01.24; 13.03.07

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat
sau semi-prelucrat, corn, fildeş, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
toate serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea nisa a acestei clase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05459
(151) 24/08/2017
(732) EUGEN BUICĂ, STR. DUNĂRII

BL. K1, SC. C, ET. 3, AP. 10,
MUN. ROŞIORII DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

ARHIDENT arhitectul
zambetului tau!

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
alb.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 02.09.10; 27.03.15

(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, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologiceşide uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05460
(151) 24/08/2017
(732) GABRIEL POPESCU, STR.

TEILOR NR. 56, JUD. BRAŞOV,
RÂŞNOV, ROMANIA

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

(540)
PENSIUNEA

PROMENADA RASNOV
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05461
(151) 24/08/2017
(732) NICOLAE CÎRSTEA, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
18, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Conferinţa Naţională DE
Executare Silită CNES

(591) Culori revendicate:negru,gri,violet.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
26.04.18; 25.01.19

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

16. Hârtie şi 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 învaţamânt
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05462
(151) 24/08/2017
(732) FLY VALAN SRL,

STR.MITROPOLIT ANDREI
SAGUNA NR.16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

fly Valan
(591) Culori revendicate:maro metalin,

rosu.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.12; 26.11.13; 26.03.23;
27.05.09

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

39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05463
(151) 24/08/2017
(732) FLY VALAN SRL,

STR.MITROPOLIT ANDREI
SAGUNA NR.16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

V
(591) Culori revendicate:maro metalic;

rosu.

(531) Clasificare Viena: 26.11.13;
26.03.23; 26.03.05; 29.01.12;
27.05.21; 27.05.19

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05464
(151) 24/08/2017
(732) IONUŢ-CLAUDIU TĂRĂU, STR.

MUZEULUI, BL. 2, AP. 1, JUD.
GORJ, BUMBEŞTI-JIU, 215100,
ROMANIA

(540)
MEDIATEK

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

7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).

9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de import-export,
servicii oferite de un lanţ de magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05465
(151) 24/08/2017
(732) ONLINE BUSINESS SOLUTIONS,

STR. GLINKA NR. 15, SC. A,
AP.7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CRYSTALTIME
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.01.21; 27.05.09;
02.09.01; 17.01.02; 17.01.07

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

14. Ceasuri, bijuterii din metale preţioase
si metale comune.
35. Regruparea în avantajul terţilor,
a produselor menţionate în clasa 14
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(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, în centre comerciale, cât şi prin
alte mijloace de comunicare, inclusiv online
prin intermediul unui site web, vânzarea en-
gros sau en detail a produselor menţionate
în clasa 14, servicii de import-export.
39. Servicii de aprovizionare cu
produsele menţionate în clasa 14, livrarea
(transportul) produselor menţionate în clasa
14.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05466
(151) 24/08/2017
(732) SC UDVARHELYI HIRADO SRL,

STR. SÂNTIMBRU, NR. 17, AP.
5, JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, ROMANIA

(540)

Erdélyi Napló
(591) Culori revendicate:negru, rosu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

16. Publicaţii periodice (tipărituri), cotidian
(tipărituri), hârtie, carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, afise ( tipărite), papetărie,
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, tratamentul textelor,
editare, redactare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Difuzare (livrare) presă.
40. Servicii de tipărire.
41. Publicare şi publicare online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05467
(151) 24/08/2017
(732) SC UDVARHELYI HIRADO

SRL, STR. SÂNTIMBRU NR.17,
AP.5, JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
ROMANIA

(540)

ERDÉLYI napló
(591) Culori revendicate:rosu, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.21; 26.04.18;
26.07.25; 26.13.25

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

16. Publicaţii periodice (tipărituri), cotidian
(tipărituri), hârtie, carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, afişe (tipărite), papetărie,
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, tratamentul textelor,
editare, redactare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Difuzare (livrare) presă.
40. Servicii de tipărire.
41. Publicare şi publicare online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05468
(151) 24/08/2017
(732) SC VES SA, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 102, JUD. MUREŞ ,
SIGHIŞOARA, ROMANIA

(540)
VESTA

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

11. Aparate de încălzit.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05469
(151) 24/08/2017
(732) MEDIPRICE GROUP SRL,

STR. MATEI BASARAB NR. 24,
CAMERA. 4, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI

(540)

Mediprice
(591) Culori revendicate:rosu,verde

(531) Clasificare Viena: 24.13.01;
24.13.13; 27.05.01; 27.05.02;
26.11.22; 20.05.07

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05470
(151) 24/08/2017
(732) AGROVENA SRL, STR. AUREL

CRIŞAN NR. 7A, BIROU.
19, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2,
AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RomCalc -
amendament granulat -

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
05.03.13

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

1. Îngrăşăminte pentru agricultură,
produse chimice pentru păstrarea
prospeţimii furajelor, amestecuri de
produse chimice pentru creşterea valorii
nutriţionale a furajelor.
31. Furaje pentru animale.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse din clasa 1 şi 31 mai sus
menţionate, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web sau platforme specializate,
astfel încât terţii sa le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, publicitate, realizarea
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de reclame, anunţuri publicitare, promoţii
şi promoţionale pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, lucrări de birou, activităţi
de import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate, lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05471
(151) 24/08/2017
(732) GHEORGHE-IULIAN DOCEA,

NR. 42, JUD. ALBA, RACHIŞ,
ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
LADANYI-consilier în proprietate
industrială, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(540)
Rachiş

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

41.  Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05472
(151) 24/08/2017
(732) GHEORGHE-IULIAN DOCEA,

NR. 42, JUD. ALBA, RACHIŞ,
ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
LADANYI-consilier în proprietate
industrială, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(540)
Rachiş Wild Ranch

Rachiş Moşia Sălbatică
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05473
(151) 24/08/2017
(732) GASOIL SERVICE SRL, STR.

REPUBLICII NR. 108, CORP 2,
JUDEȚUL PRAHOVA, BAICOI,
ROMANIA

(540)

GASOIL
(591) Culori revendicate:roșu, galben,

alb
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(531) Clasificare Viena: 01.15.05;
01.15.15; 27.05.01; 29.01.13

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii
de forare pentru petrol sau zăcăminte de
gaz.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, prospectarea petrolului, analize
pentru exploatarea câmpurilor de petrol și
gaze, expertize pentru câmpurile de petrol
și gaze, testarea puțurilor de petrol și gaze.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05474
(151) 24/08/2017
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

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

(540)
GASHK@ MARE

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
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 spaţiul
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05475
(151) 24/08/2017
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

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

(540)

AICI EU SUNT VEDETA
(591) Culori revendicate:roz, albastru,

galben, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 01.01.10;
01.01.12; 01.01.25; 01.11.01;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05476
(151) 24/08/2017
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

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

(540)
THE WALL - MARELE ZID

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
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 spaţiul
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05477
(151) 24/08/2017
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETĂŢII NR. 4, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420129,
ROMANIA

(540)

ROMBAT PREMIER
(591) Culori revendicate:roșu, gri, negru,

alb

(531) Clasificare Viena: 24.03.07;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.14

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

9. Baterii de acumulatoare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05478
(151) 24/08/2017
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETĂŢII NR. 4, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420129,
ROMANIA

(540)

ROMBAT FULL OPTION
(591) Culori revendicate:roșu, albastru,

alb, negru

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
27.05.01; 27.07.11; 29.01.14

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

9. Baterii de acumulatoare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05479
(151) 24/08/2017
(732) DECOMOB DESIGN, STR.

LUNGA NR. 76, AP. U1, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Mobila DMD
(591) Culori revendicate:negru,

portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena: 12.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

20. Mobilă și mobilier, comode (mobilier),
mobilier baie, dulapuri (mobilier) , mobilier
de interior, mobilier pentru dormitor,
mobilier de baie, mobilier de bucătărie,
mobilier din lemn, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier de uz casnic, mobilier
casnic confecționat din lemn, dulapuri
pentru dormitor, paturi, paturi-canapea,
paturi ajustabile, paturi divan, tăblii de pat,
noptiere pentru pat, dulapuri de haine,
dulapuri pentru baie, dulapuri din lemn,
dulapuri ca mobilier, mese (mobilier), mese
de toaletă, mese pentru birouri, scaune,
canapele, canapele extensibile, canapele
de perete, canapele de două locuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de
comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, publicitate, administrație
comercială, publicitate online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05480
(151) 24/08/2017
(732) SC SPRINT TRADE SRL, STR.

JONNY WEISSMULER NR. 10/B,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300474,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
ALBALUX

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau
de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu
excepţia pensulelor), materiale pentru perii,
materiale de curăţare, lână metalică, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, materiale de umplutură (cu
excepţia cauciucului şi a materialelor
plastice), materiale textile fibroase brute
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii
de agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05481
(151) 24/08/2017
(732) SC MINET CONF SRL,

STR.DEPOZITELOR, NR.12,
RAMNICU VALCEA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
PLAPUMA BUNICII

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05482
(151) 24/08/2017
(732) SC ZAZU FILM SRL, STR.

TURNU MĂGURELE NR. 9, AP.
35, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. 3, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

#selfie69
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.01; 27.07.11; 24.17.07;
24.17.25

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţie de
filme, închirierea filmelor cinematografice,
prezentări cinematografice, producţii de
film, altele decât filmele publicitare,
închirierea peliculelor de film, închirierea de
proiectoare şi accesorii de film, studiouri
de film, prezentări în săli cinematografice,
raportare fotografică, fotografie, producţia
de muzică, producţia de programe de radio
şi televiziune, producerea spectacolelor,
producerea filmelor, închirierea aparatelor
de înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, închirierea echipamentului
audio, închirierea camerelor de filmat,
închirierea peliculelor cinematografice,
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
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decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea filmelor, închirierea
proiectoarelor şi accesoriilor de film,
închirierea aparatelor de radio şi
televiziune, închirierea de decoruri,
închirierea de camere video, producţia de
spectacole, studiouri de film, subtitrare,
înregistrare video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05483
(151) 24/08/2017
(732) SC ZAZU FILM SRL, STR.

TURNU MĂGURELE NR. 9, AP.
35, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
#selfie

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţie de
filme, închirierea filmelor cinematografice,
prezentări cinematografice, producţii de
film, altele decât filmele publicitare,
închirierea peliculelor de film, închirierea de
proiectoare şi accesorii de film, studiouri
de film, prezentări în săli cinematografice,
raportare fotografică, fotografie, producţia
de muzică, producţia de programe de radio
şi televiziune, producerea spectacolelor,
producerea filmelor, închirierea aparatelor
de înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, închirierea echipamentului
audio, închirierea camerelor de filmat,
închirierea peliculelor cinematografice,
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea filmelor, închirierea

proiectoarelor şi accesoriilor de film,
închirierea aparatelor de radio şi
televiziune, închirierea de decoruri,
închirierea de camere video, producţia de
spectacole, studiouri de film, subtitrare,
înregistrare video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05484
(151) 24/08/2017
(732) SC ZAZU FILM SRL, STR.

TURNU MĂGURELE NR. 9, AP.
35, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Poveste de dragoste

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţie de
filme, închirierea filmelor cinematografice,
prezentări cinematografice, producţii de
film, altele decât filmele publicitare,
închirierea peliculelor de film, închirierea de
proiectoare şi accesorii de film, studiouri
de film, prezentări în săli cinematografice,
raportare fotografică, fotografie, producţia
de muzică, producţia de programe de radio
şi televiziune, producerea spectacolelor,
producerea filmelor, închirierea aparatelor
de înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, închirierea echipamentului
audio, închirierea camerelor de filmat,
închirierea peliculelor cinematografice,
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea filmelor, închirierea
proiectoarelor şi accesoriilor de film,
închirierea aparatelor de radio şi
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televiziune, închirierea de decoruri,
închirierea de camere video, producţia de
spectacole, studiouri de film, subtitrare,
înregistrare video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05485
(151) 24/08/2017
(732) SC XANDER DELUX SRL, STR.

ALBINELOR NR. 40, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300244, ROMANIA

(540)

CINQUE TERRE
GASTRONOMY

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.03.15; 11.03.02; 11.01.14;
01.01.05; 01.17.25; 29.01.14

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

43. Servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri (alimentaţie publică),
restaurante pentru turişti, restaurante
(servirea mesei), resturante de delicatese.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05486
(151) 24/08/2017
(732) LEV ALON CARE SRL, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR.
85A, ÎNCĂPEREA NR. 13,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CENTRELE MONZA ARES
(591) Culori revendicate:albastru, bleu,

alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 24.01.11; 24.01.15

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

41. Educaţie, instruire.
44. Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05487
(151) 24/08/2017
(732) IOAN ŞTEFĂNOAIA, STR. LA

ALEXA NR. 169, COM. MĂLINI,
JUD. SUCEAVA, PARAIE,
ROMANIA

(540)

EXIT SMART ACCESORIES
FOR SMART PEOPLE

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 29.01.12

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

9. Folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru
telefoane inteligente, echipamente audio
portabile, baterii solare, baterii galvanice,
alimentatoare pentru acumulatoare, căşti
audio, brăţări conectate (instrumente de
măsură), creioane electronice (pentru
unităţi de afisaj vizual), ochelari de realitate
virtuală, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei.

35. Regruparea în avantajul terţilor a foliilor
de protecţie adaptate pentru telefoane
inteligente, carcaselor pentru telefoane
inteligente, huselor pentru telefoane
inteligente, echipamentelor audio portabile,
bateriilor solare, bateriilor galvanice,
alimentatoarelor pentru acumulatoare,
căştilor audio, brăţărilor conectate
(instrumente de măsură), creioanelor
electronice (pentru unităţi de afişaj

vizual), ochelarilor de realitate virtuală,
cablurilor pentru aparate pentru încărcarea
bateriei pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii de comercializare
cu amănuntul şi cu ridicata a foliilor
de protecţie adaptate pentru telefoane
inteligente, carcaselor pentru telefoane
inteligente, huselor pentru telefoane
inteligente, echipamentelor audio portabile,
bateriilor solare, bateriilor galvanice,
alimentatoarelor pentru acumulatoare,
căştilor audio, brăţărilor conectate
(instrumente de măsură), creioanelor
electronice (pentru unităţi de afişaj vizual),
ochelarilor de realitate virtuală, cablurilor
pentru aparate pentru încărcarea bateriei
(exceptând transportul), pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comerţ
electronic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/08/2017

(210) M 2017 05488
(151) 24/08/2017
(732) IONUŢ-HORIA

CARCIUMARESCU, STR.
C.RADULESCU-MOTRU NR. 1,
BL. P9A, SC. D, AP. 6, PITEŞTI,
032173, ROMANIA
GABRIEL SACUIU, STR.
MĂREŢEI NR. 5, BL. S6, SC.
B, ET. 1, AP. 26, JUD. NEAMŢ,
PIATRA-NEAMŢ, ROMANIA

(540)

Frantzek
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.04.18; 26.11.06; 26.03.23

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


