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Cereri Mărci publicate în 09/09/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 05847 02/09/2015 S.C. MINET S.A. TERMOFELT

2 M 2015 05848 02/09/2015 RESETAR BOGDAN Nobilier THE ART OF
FURNITURE

3 M 2015 05849 02/09/2015 ACHIM CRISTEA OANA
ANTONELA

hibiscus sport

4 M 2015 05850 02/09/2015 PROCUSTA SOLUTION S.R.L. not4get app

5 M 2015 05851 02/09/2015 S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L. DA PINO LA CUCINA PICCOLA
FA LA CASA GRANDE

6 M 2015 05852 02/09/2015 RÎZA FLORINA-LORENA LORENA FLORENTIN

7 M 2015 05853 02/09/2015 S.C. DIASAN S.R.L. DIASAN CENTRUL MEDICAL
CLUJ NAPOCA

8 M 2015 05854 02/09/2015 DOMUS RUSTICA S.R.L. LA VELLA CLUB

9 M 2015 05855 02/09/2015 DOMUS RUSTICA S.R.L. AVIATOR

10 M 2015 05856 02/09/2015 S.C. PixelData S.R.L. PixelData

11 M 2015 05857 02/09/2015 CINE GRAND BV CINÉ FETE

12 M 2015 05858 02/09/2015 CATARGIU ALEXANDRU DANIEL COMPLETE STEEL NAV

13 M 2015 05859 02/09/2015 S.C. AD HOC ENTERTAINMENT
SRL-D

AD HOC

14 M 2015 05860 02/09/2015 ALEXA LIVIU DORU ALIN MAXI CASH

15 M 2015 05861 02/09/2015 S.C. FAMILYMALL S.R.L. familymall.ro clever shopping
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(210) M 2015 05852
(151) 02/09/2015
(732) RÎZA FLORINA-LORENA, Str.

Narciselor nr. 6, bl. H1, ap. 4, judeţul
Cluj, , TURDA ROMANIA 

(540)

LORENA FLORENTIN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05853
(151) 02/09/2015
(732) S.C. DIASAN S.R.L., Calea Floreşti

nr. 77, ap. 60, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

DIASAN CENTRUL MEDICAL CLUJ
NAPOCA

  
(531) Clasificare Viena:020925; 191301;

191325; 270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale

clinicilor medicale; servicii de asistenţă
medicală; servicii de analize medicale pentru
tratarea persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05854
(151) 02/09/2015
(732) DOMUS RUSTICA S.R.L., Comuna

Bucovat nr. 248, judeţul Dolj, , Sat
Leamna de Sus ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

LA VELLA CLUB

  
(531) Clasificare Viena:180301; 180323;

240701; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale; servicii de discotecă.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05855
(151) 02/09/2015
(732) DOMUS RUSTICA S.R.L., Comuna

Bucovat nr. 248, judeţul Dolj, , Sat
Leamna de Sus ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

AVIATOR

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

41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale; servicii de discotecă.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05856
(151) 02/09/2015
(732) S.C. PixelData S.R.L., Calea Floreşti

nr. 133, ap. 11, judeţul Cluj, 400524,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl. IXE, sc. 1,
ap.2, judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PixelData

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:011523; 260105;

270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05850
(151) 02/09/2015
(732) PROCUSTA SOLUTION S.R.L.,

Str. Aleea Cioplea nr. 10, ap. 18,
judeţul Cluj, 400687, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

not4get app
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(591) Culori revendicate:albastru, gri închis,
alb

(531) Clasificare Viena:070116; 170105;
261112; 270508; 270711; 290113;  

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

9 Aplicaţii software (programe); software
pentru telefoane mobile.
42 Creare de software; dezvoltare de software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05851
(151) 02/09/2015
(732) S.C. PITAS INVESTMENTS

S.R.L., Str. Republicii nr. 94, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

DA PINO LA CUCINA PICCOLA FA
LA CASA GRANDE

 
(531) Clasificare Viena:260103; 260120;

260121;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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 Jeleuri; panettone (cozonac italian); cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea; orez; făină şi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
43 Servicii de restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05857
(151) 02/09/2015
(732) CINE GRAND BV, 1043 BW

Amsterdam, Naritaweg 165, Telestone
8,, *, * NETHERLANDS 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CINÉ FETE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05858
(151) 02/09/2015
(732) CATARGIU ALEXANDRU

DANIEL ,  B-dul  Alexandru
Lăpuşneanu nr. 104A, bl. TS15/I, sc.
B, et. ¤, ap. 35, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

COMPLETE STEEL NAV

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

35 Managementul activităţilor comerciale;
managementul afacerilor comerciale cu flote
de transport (pentru terţi); furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relaţiilor cu clienţii; asistenţă privind
recrutarea şi plasarea de personal; servicii de
comerţ cu ridicata; furnizare de informaţii de
afaceri comerciale prin intermediul unui site.
37 Reparaţii navale, construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05859
(151) 02/09/2015
(732) S.C. AD HOC ENTERTAINMENT

SRL-D, Şos. Olteniţei nr. 162, bl. 3,
sc. 4, et. 7, ap. 144, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

AD HOC

  
(531) Clasificare Viena:270106; 270125;

270501; 270701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte,
suveniruri.
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41 Organizare evenimente cu scop cultural şi
educativ, organizarea turneelor (divertisment),
servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05860
(151) 02/09/2015
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, Str.

Ion Meşter nr. 10, sc. 2, ap. 36, judeţul
Cluj, 400650, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

MAXI CASH

(591) Culori revendicate:roz, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:250502; 260407;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
de înregistrare magnetice, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrarea datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi de cercetare industrială;
poriectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05861
(151) 02/09/2015
(732) S.C. FAMILYMALL S.R.L., Str.

Şcolii nr. 7, birou 30, et. 1, jud. Ilfov,
77190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

familymall.ro clever shopping
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(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:100310; 100311;

241717; 241725; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; aparate de
ras.
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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; articole de
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
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murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe; plante şi flori
naturale; alimente pentru animale.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05847
(151) 02/09/2015
(732) S.C. MINET S.A., Str. Depozitelor

nr. 12, judeţul Vâlcea, 240380,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

TERMOFELT

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

22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.

24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05848
(151) 02/09/2015
(732) RESETAR BOGDAN, Str. Platanului

nr. 28, judeţul Satu Mare, 440187,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

Nobilier THE ART OF FURNITURE

(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
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flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05849
(151) 02/09/2015
(732) ACHIM CRISTEA OANA

ANTONELA, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 2B, bl. C17A, sc. 2, et. 3, ap. 59,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

hibiscus sport

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, portocaliu

(531) Clasificare Viena:050501; 050519;
050521; 270501; 270507; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


