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Cereri Mărci publicate în 03.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07691 26/11/2015 TOTHPAL TOMA GEORGE ludoteka

2 M 2015 07766 26/11/2015 S.C. ALCOROM S.R.L. VINARS VALAH

3 M 2015 07852 26/11/2015 VESA VALENTIN ShoeBox.ro Cadoul din cutia de
pantofi

4 M 2015 07853 26/11/2015 GROSESCU GEORGE NATURAL TV

5 M 2015 07854 26/11/2015 TIGAU VALENTINA Împreună cu temerarii

6 M 2015 07857 26/11/2015 PISICA FLORIN TOP Metrology Where quality
begins

7 M 2015 07858 26/11/2015 S.C. TRICAVO S.R.L. Bottino shoes & bags

8 M 2015 07859 26/11/2015 S.C. OFFA TRADING S.R.L. jola engineering

9 M 2015 07860 26/11/2015 S.C. CENTRUM RA TRANS S.R.L. SORTEM

10 M 2015 07861 26/11/2015 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. FERMENTEXPRES

11 M 2015 07862 26/11/2015 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. MAXBIL

12 M 2015 07863 26/11/2015 SIMACEK QUICK PROTECT
S.R.L.

SIMACEK Quick Protect

13 M 2015 07864 26/11/2015 S.C. IELLO IP HOLDING BV IELLO

14 M 2015 07865 26/11/2015 IACOB TUDOR Native BOX

15 M 2015 07866 26/11/2015 S.C. EASYHOST S.R.L. Simple by design

16 M 2015 07867 26/11/2015 S.C. EASYHOST S.R.L. Evolution

17 M 2015 07868 26/11/2015 BÂRSAN MIHAI ALIANŢA PENTRU BRAŞOV

18 M 2015 07869 26/11/2015 S.C. EASYHOST S.R.L. Easycloud
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2015 07870 26/11/2015 S.C. IZVOR DE TRADIŢIE
POPULAR S.R.L.

IZVOR DE TRADIŢIE POPULAR
Gust. Aromă. Sănătate

20 M 2015 07871 26/11/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIDRU MERE BINE

21 M 2015 07872 26/11/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIDRU MÂNDRU

22 M 2015 07873 26/11/2015 BLOOMANITY S.R.L. All About Parenting

23 M 2015 07874 26/11/2015 BLOOMANITY S.R.L. Totul Despre Părinţi

24 M 2015 07875 26/11/2015 BLOOMANITY S.R.L. ALL ABOUT PARENTING

25 M 2015 07876 26/11/2015 GOKCIMEN EMIRHAN KASAP DÖNER

26 M 2015 07877 26/11/2015 I.C.I. BUCUREŞTI - INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ

ICI

27 M 2015 07878 26/11/2015 S.C. PICCOLO MONDO TRADING
S.R.L.

BREEZE MAMAIA

28 M 2015 07879 26/11/2015 S.C. BAYER S.R.L. HaiHui

29 M 2015 07880 26/11/2015 STANCIU CRISTIAN GLORIA HOSPITALS

30 M 2015 07881 26/11/2015 FUNDATIA ECOLOGICA GREEN FEG- FUNNY ENGLISH
CENTER

31 M 2015 07882 26/11/2015 S.C. VOIVODINA AGRAR TG
S.R.L.

VOIVODINA AGRAR TG

32 M 2015 07883 26/11/2015 S.C. CEDIO S.R.L. THEIA

33 M 2015 07884 26/11/2015 S.C. VOIVODINA AGRAR TG
S.R.L.

Calitate, rentabilitate si
productivitate

34 M 2015 07885 26/11/2015 S.C. INTEGRATED BUSINESS
CENTER S.R.L.

ADVOCATURA
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(210) M 2015 07691
(151) 26/11/2015
(732) TOTHPAL TOMA GEORGE, Str.

Primăverii nr. 6, ap. 162, Judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ludoteka

(591) Culori revendicate:negru (pantone 426
C), roşu (pantone 179 C), galben
(pantone 7404 C), albastru (pantone
7456 C), verde (pantone 7473 C)

(531) Clasificare Viena:260103; 260205;
270501; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07766
(151) 26/11/2015
(732) S . C .  A L C O R O M  S . R . L . ,

Str.Principală, nr.165, jud. Satu Mare,
447214, MARTINESTI ROMANIA 

(540)

VINARS VALAH

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

33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07880
(151) 26/11/2015
(732) STANCIU CRISTIAN, Str. Sf.

Andrei nr. 55A, Judeţul Iaşi, 700028,
IAŞI ROMANIA 

(540)

GLORIA HOSPITALS

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07852
(151) 26/11/2015
(732) VESA VALENTIN, Calea Floreşti nr.

6, sc. 3, et. 3, ap. 68, judeţul Cluj,
400509, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

ShoeBox.ro Cadoul din cutia de pantofi

  
(531) Clasificare Viena:090110; 190103;

190303; 270501; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Asigurări; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07867
(151) 26/11/2015
(732) S.C. EASYHOST S.R.L., Str. Soldat

Ştefan Velicu nr. 43, et. 3, sector 2,
023255, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Evolution

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi; găzduire de pagini web pe
internet (hosting).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07866
(151) 26/11/2015
(732) S.C. EASYHOST S.R.L., Str. Soldat

Ştefan Velicu nr. 43, et. 3, sector 2,
023255, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Simple by design

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii de administrare de site-uri web şi
hosting online pentru terţi; găzduire de pagini
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web pe internet (hosting); crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07869
(151) 26/11/2015
(732) S.C. EASYHOST S.R.L., Str. Soldat

Ştefan Velicu nr. 43, et. 3, sector 2,
023255, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Easycloud

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi; găzduire de pagini web pe
internet (hosting).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07870
(151) 26/11/2015
(732) S.C. IZVOR DE TRADIŢIE

POPULAR S.R.L., nr. 330 A,
Comuna Izvoarele, judeţul Prahova, ,
SAT IZVOARELE ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

IZVOR DE TRADIŢIE POPULAR Gust.
Aromă. Sănătate

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  (531) Clasificare Viena:020304; 050317;
050320; 060102; 190112; 270106;
270112; 270501; 290113;  

(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;
ou; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07881
(151) 26/11/2015
(732) F U N D A T I A  E C O L O G I C A

GREEN, Str. Cuza-Vodă nr. 1, Jud.
Iaşi, 700123, IAŞI ROMANIA 

(540)

FEG- FUNNY ENGLISH CENTER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07871
(151) 26/11/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CIDRU MERE BINE

(531) Clasificare Viena:011511; 050713;
260118; 270502; 270503; 270511;  

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

32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe bază
de cidru (băuturi alcoolice).
35 Publicitate, activităţi promoţionale.
41 Evenimente, activităţi culturale,
divertisment, festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07882
(151) 26/11/2015
(732) S.C. VOIVODINA AGRAR TG

S.R.L., Aleea Viilor nr. 12A, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

VOIVODINA AGRAR TG

  
(531) Clasificare Viena:050702; 090110;

150701; 150720; 270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data 26.11.2015

7

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultura şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
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).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe; plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ
(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, horticultura şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07859
(151) 26/11/2015
(732) S.C. OFFA TRADING S.R.L., Str.

Străbună nr. 48, camera P4 şi P5,
sector 1, , BUUCREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

jola engineering

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270509; 270510; 270512; 290112;  
(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 şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
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cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07853
(151) 26/11/2015
(732) GROSESCU GEORGE, Str. Aleea

Streiului nr. 3, et. 5, ap. 111, Judeţul
Prahova, 100251, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

NATURAL TV

(300) Prioritate invocată:
 1/05/08/2015/RO
  
(531) Clasificare Viena:020925; 260106;

261325; 270502; 270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate radio şi de
televiziune; publicitate online.

38 Telecomunicaţii; difuzarea la radio şi
televiziune; difuzare de programe de
televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de televiziune;
programe de televiziune difuzate; productie de
filme pentru televiziune; divertisment de radio
şi televiziune; servicii de educaţie furnizate
prin televiziune; producţie de programe
educative de televiziune; producţie de
emisiuni de televiziune de divertisment;
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune; divertisment difuzat prin
televiziune prin reţele IP; producţie de
emisiuni de televiziune; producţie de
programe de televiziune; prezentare de
programe de televiziune; educaţie preşcolară;
educaţie muzicală; educaţie sportivă; educaţie
religioasă; educaţie şi instruire; educaţie şi
divertisment; educaţie în domeniul sănătăţii;
servicii specifice şcolilor (educaţie); cercetare
în domeniul educaţiei; informaţii în materie de
educaţie; organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment); tabere de vară (divertisment
şi educaţie); furnizare de pregătire, educaţie şi
îndrumare; servicii de educaţie furnizate prin
intermediul radioului; organizare de seminarii
pe teme de educaţie; educaţie şi instruire
privind conservarea naturii şi mediul;
informaţii în domeniul educaţiei, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe Internet; furnizare de informaţii despre
educaţie fizică pe un site web online; educaţie
în domeniul conştientizării necesităţii de
mişcare; servicii de educaţie referitoare la arta
culinară; furnizare de informaţii despre
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online; furnizare de
programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
şi online; închiriere de programe de
televiziune; difuzare de reportaje de către
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agenţii de ştiri; publicarea (textelor) şi
reportaje (servicii prestate de reporteri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07879
(151) 26/11/2015
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HaiHui

(591) Culori revendicate:bleumarin, roz,
turcoaz

(531) Clasificare Viena:011521; 180114;
180119; 241725; 260406; 260418;
270504; 270508; 270524; 290113;  

(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.
5 Produse farmaceutice care conţin pantenol.
35 Publicitate; servicii de înregistrare şi
sistematizare a comunicărilor scrise privind
locurile care desfăşoară activităţi pentru copii.
38 Telecomunicaţii.

41 Servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor; servicii de prezentare a locurilor
cu activităţi educative pentru copii. 
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; program software care permite
încărcarea, descărcarea, accesarea, postarea,
af işarea,  et ichetarea,  blogging-ul ,
streaming-ul, care conectează, facilitează
schimbul sau furnizarea de altfel date media
sau informaţii prin intermediul calculatorului
şi a reţelelor de comunicare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07860
(151) 26/11/2015
(732) S.C. CENTRUM RA TRANS S.R.L.,

Str. Vasile Lupu, nr. 3, Jud. Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SORTEM

(591) Culori revendicate:roşu
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290101;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(necuprinse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrari a
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07861
(151) 26/11/2015
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

FERMENTEXPRES

(591) Culori revendicate:verde (pantone
349C), roşu (pantone 185C)

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

290112;  

(511) Produse şi/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
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07862
(151) 26/11/2015
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

MAXBIL

(511) Produse şi/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
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07863
(151) 26/11/2015
(732) SIMACEK QUICK PROTECT

S.R.L., Str. George Coşbuc, nr. 25A,
ap. 29, Jud. Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA 

(540)

SIMACEK Quick Protect

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

 (531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270501; 270502; 290113;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07864
(151) 26/11/2015
(732) S.C. IELLO IP HOLDING BV,

Paasheuvelweg 16, 1105BH,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

(540)

IELLO

(591) Culori revendicate:alb, roşu,
portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena:260406; 260416;
260418; 260422; 270501; 270524;
290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07865
(151) 26/11/2015
(732) IACOB TUDOR, Str. Adâncata. nr. 2,

bl. F5, sc. B, et. 2, ap. 27, Jud. Neamţ,
, PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)

Native BOX

(591) Culori revendicate:mov (pantone
228C), verde (pantone 362C), alb

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
260418; 270509; 270510; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
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şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07868
(151) 26/11/2015
(732) BÂRSAN MIHAI, Str. Podul lui Grid

nr. 19 A, judeţul Braşov, 500133,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ALIANŢA PENTRU BRAŞOV

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (material colante)
pentru papetărie sau menaj; material 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate de orice
natură, prin toate mijloacele de difuzare în
masă inclusiv prin distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă sau/şi distribuirea de
eşantioane.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizarea de mitinguri (întâlniri), întruniri
cu caracter electoral, activităţi sportive şi
culturale; servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament sau/şi
recreere inclusiv de prezentare către public a
unor opere de artă plastică sau de literatură, în
scop cultural sau educativ; cursuri şi
conferinţe de cultură politică.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
asistenţă şi consiliere în activităţi sociale şi
politice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07854
(151) 26/11/2015
(732) TIGAU VALENTINA, Calea Plevnei

nr. 141, bl.3, et.3, ap.11, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Împreună cu temerarii

(531) Clasificare Viena:020108; 020125;
180105; 270501; 270508;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07872
(151) 26/11/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CIDRU MÂNDRU

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

32 Bere;bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe bază
de cidru (bauturi alcoolice).
35 Publicitate, activităţi promoţionale.
41 Evenimente, activităţi culturale,
divertisment, festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07873
(151) 26/11/2015
(732) BLOOMANITY S.R.L., Aleea

Valeriu Bologa nr. 3, ap. 146, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

All About Parenting

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07874
(151) 26/11/2015
(732) BLOOMANITY S.R.L., Aleea

Valeriu Bologa nr. 3, ap. 146, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Totul Despre Părinţi

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07875
(151) 26/11/2015
(732) BLOOMANITY S.R.L., Aleea

Valeriu Bologa nr. 3, ap. 146, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ALL ABOUT PARENTING

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
albastru, negru

(531) Clasificare Viena:010308; 030204;
270502; 270511; 290114;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07876
(151) 26/11/2015
(732) GOKCIMEN EMIRHAN, Aleea

Bran nr. 4, bl. 93, sc. 2, et. 1, ap. 38,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KASAP DÖNER

(591) Culori revendicate:negru, galben
închis

(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
260418; 261325; 270501; 290112;  

(511) Produse şi/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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07877
(151) 26/11/2015
(732) I.C.I. BUCUREŞTI - INSTITUTUL

NAŢIONAL DE CERCETARE
D E Z V O L T A R E  Î N
INFORMATICĂ, Bd. Mareşal
Averescu nr. 8-10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICI

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2758C)

 
(531) Clasificare Viena:260409; 270505;

270511; 270517; 270523; 290104;  

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

9 Produse software (programe).
16 Carţi, manuale, reviste, broşuri, publicaţii
tipărite, rapoarte tipărite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servitii 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 2015 07878
(151) 26/11/2015
(732) S . C .  P I C C O L O  M O N D O

TRADING S.R.L. ,  In t rarea
Serdarului nr. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BREEZE MAMAIA

(591) Culori revendicate:galben, bleu,
albastru

(531) Clasificare Viena:010302; 260103;
260205; 261113; 270501; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară (mâncare specifică restaurant
mediteraneean cu influenţe orientale: homos,
tabule, rasasfour, frigărui pui, vită, oaie) şi
hoteluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07883
(151) 26/11/2015
(732) S.C. CEDIO S.R.L., Aleea Scurtă nr.

1, sc. B, et. 1, ap. 3, judeţul Timiş,
410341, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

THEIA
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270504;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchita, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa). 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; gestiune afacerilor comerciale;
lucrări de birou (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07884
(151) 26/11/2015
(732) S.C. VOIVODINA AGRAR TG

S.R.L., Aleea Viilor nr. 12A, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Calitate, rentabilitate si productivitate
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultura şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
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).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe; plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ
(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, horticultura şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07857
(151) 26/11/2015
(732) PISICA FLORIN, Aleea Politehnicii

nr. 2, bl. 5A, sc. 2, ap. 82, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TOP Metrology Where quality begins

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:260105; 270502;

270509; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07858
(151) 26/11/2015
(732) S.C. TRICAVO S.R.L., Comuna

Malu Mare, Str. Henry Ford nr. 5, bl.
A, sc. 7, ap. 7, Judeţul Dolj, , SAT
PREAJBA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Bottino shoes & bags

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07885
(151) 26/11/2015
(732) S.C. INTEGRATED BUSINESS

CENTER S.R.L., Str. Remus nr. 7A,
(Biroul 2), ap. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ADVOCATURA

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020103;

020123; 160317; 270502; 270503;
270508;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



                     E R A T Ă

Referitor la dep. M2015 /07724, înregistrat în data de 20.11.2015, publicat în
data de 27.11.2015 dintr-o eroare au fost omise următoarele priorităţi.

1. Se invocă: prioritatea nr. 067738 din data de 28.07.2015 şi ţara Jamaica (JM)

 având starea acceptată.

2. Se invocă: prioritatea nr. 068322 din data de 08.10.2015 şi ţara Jamaica (JM)

având starea acceptată.

                                              


