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Cereri Mărci publicate în data de 07.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07922 30/11/2015 CRINGASU FLORENTINA-NINA Frunzuzel

2 M 2015 07923 30/11/2015 CENTRUL DE SOLUTIONARE
ALTERNATIVA A LITIGIILOR IN
DOMENIUL BANCAR

CSALB Centrul de soluţionare
alternativă a litigiilor în domeniul
bancar

3 M 2015 07924 30/11/2015 S.C. WESTFLEISCH ROMANIA
S.R.L.

carnati din ceafa de porc

4 M 2015 07925 30/11/2015 BĂRCAN CRISTIAN regnet ro Înfiinţări şi Modificări
Firme Online

5 M 2015 07926 01/12/2015 ASOCIATIA CREIERULUI IAŞI Saptamana Creierului
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(210) M 2015 07922
(151) 30/11/2015
(732) CRINGASU FLORENTINA-NINA,

Str. Cal. 13 Septembrie nr. 166, sector
5, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Frunzuzel

(591) Culori revendicate:grena (pantone
2 0 0 C , 1 8 7 C ) , v e r d e  ( p a n t o n e
357C,361C,7488C), roz(pantone
211C,1895C,705C), albastru (2985C,
2975C), galben (pantone 122C,
7405C), portocaliu (pantone 715C),
bej (7506C), maro (pantone 131C,
7512C)

 (531) Clasificare Viena:010515; 020508;
020522; 020523; 040521; 050313;
050713; 050717; 290115;  

(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 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;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse
conform clasificarii de la Nisa).
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 invatamint (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicitam protecţie pentru
intreaga clasa de produse conform clasificarii
de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni (
ornamente ) pentru pomul de crăciun
(solicitam protecţie pentru intreaga clasa de
produse conform clasificarii de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vinat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicitam protecţie pentru
intreaga clasa de produse conform clasificarii
de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, piine, produse de patiserie şi
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cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (solicitam protecţie pentru intreaga
clasa de produse conform clasificarii de la
Nisa).
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale; malţ
(solicitam protecţie pentru intreaga clasa de
produse conform clasificarii de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse
conform clasificarii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicitam protecţie pentru intreaga
clasa de servicii conform clasificarii de la
Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de servicii
conform clasificarii de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (solicitam protecţie
pentru intreaga clasa de servicii conform
clasificarii de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară. (solicitam protecţie pentru
intreaga clasa de servicii conform clasificarii
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07923
(151) 30/11/2015
(732) CENTRUL DE SOLUTIONARE

ALTERNATIVA A LITIGIILOR
IN DOMENIUL BANCAR, Aleea
Negru Vodă nr. 3, corp B, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

CSALB Centrul de soluţionare
alternativă a litigiilor în domeniul bancar

(531) Clasificare Viena:270113; 270502;
270511; 270512;  

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07924
(151) 30/11/2015
(732) S.C. WESTFLEISCH ROMANIA

S.R.L., Str. Industriei nr. 4, judeţul
Mureş, 545600, TARNAVENI
ROMANIA 

(540)

carnati din ceafa de porc

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

29 Cârnaţi cruzi; cârnaţi; carne pentru cârnaţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07925
(151) 30/11/2015
(732) BĂRCAN CRISTIAN, Str. Voroneţ

nr. 14, bl. D8, sc. 2, et. 2, ap. 26,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

regnet ro Înfiinţări şi Modificări Firme
Online

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270508;  

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

35 Servicii de consultanţă în afaceri; servicii

de consultanţă pentru conducerea afacerilor;
servicii de redactare; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative;
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
în afaceri; servicii de asistenţă şi consultanţă
în managementul afacerilor; consultanţă
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07926
(151) 01/12/2015
(732) ASOCIATIA CREIERULUI IAŞI,

Şos. Barnova nr. 501, bl. D4, sc. A,
ap. 1, judeţul Iaşi, 700284, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Saptamana Creierului

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la Cererea de Conversie M/2015/05978 din data de 08/09/2015,
publicat în data de 29/09/2015.

Ca urmarea precizărilor subliniate de către mandatarul cererii susmenţionate, prin
adresa  1029893/06.11.2015 clasa 41 se va modifica cu clasa 35 şi va cuprinde: 

Servicii de caritate, anume organizare şi coordonare de programe de voluntariat
şi proiecte de servicii comunitare, pentru comunitãţi globale şi locale, respectiv,
oferire de asistenţã în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi; acordarea
de asistenţã caritabilã comunitãţilor globale şi locale prin furnizarea de servicii
administrative şi de management pentru programe în domeniile diversificãrii
culturilor, conservãrii seminţelor, folosirii eficiente a fertilizatorilor şi protecţiei
mediului înconjurãtor; servicii de caritate, anume coordonarea obţinerii de
fertilizatori de la instalaţii de producţie pentru parteneri ce susţin proiecte care
vizeazã sustenabilitatea economicã, socialã şi a mediului înconjurãtor pentru
comunitãţi globale şi locale.
 
 
 
 
 
 
 



            ERATA 

     Referitor la dep. M 2015/07900, înregistrat în data de 27/11/2015,
publicat în data de 04/12/2015, dintr-o eroare a fost publicata si  clasa 4,
corect sunt urmatoarele clase:  
 
      Clasa 3:  Sapunuri; parfumerie, uleiuri esentiale, cosmetice, lotiuni pentru par.
      Clasa 35: Publicitate; regruparea în avantajul terilor a sapunurilor, parfumurilor,  
 uleiurilor esentiale, cosmeticelor, lotiunilor pentru par (cu excepia transportului lor)
 permitând consumatorilor sa le vada si sa le cumpere comod.
       Clasa 39: Transport; ambalare si depozitare sapunuri; parfumerie, uleiuri 
esentiale, cosmetice, lotiuni pentru par.
 
 


