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Cereri Mărci publicate în data de 22.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01759

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/03/2016 CÎTU BRAND FAMILY S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
DANCE CLUB

2 M 2016 01760

15/03/2016 ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L.

FOOTBALL STARS

3 M 2016 01761

15/03/2016 MERCI AYDIN S.R.L.

SAADET BAY BALON

4 M 2016 01762

15/03/2016 S.C. FIVE`S INTERNATIONAL
S.R.L.

FIVE'S

5 M 2016 01763

15/03/2016 SCHEULEAC TANIA-CARMEN

KINETO STIM

6 M 2016 01764

15/03/2016 EON NEO EXPERT S.R.L.

EON GRUP

7 M 2016 01765

15/03/2016 NEMIRA PUBLISHING HOUSE
S.R.L.

nemi citeşti. creşti. explorezi.

8 M 2016 01766

15/03/2016 S.C. PROINSTAL PIPE S.R.L.

mag-instal.ro un click pentru
confort

9 M 2016 01767

15/03/2016 TULUCA NICOLAE ADRIAN

V8

10 M 2016 01768

15/03/2016 ORBULESCU-MATESESCU
RAZVAN

TALENTGYM

11 M 2016 01769

15/03/2016 S.C. NEXTGEN SOFTWARE
S.R.L.

CQ CYBERQUEST

12 M 2016 01770

15/03/2016 SERBULESCU ALEXANDRA

FDI

13 M 2016 01771

15/03/2016 NICOLAU STEFAN
CRETU PAUL DORIN
BURIAN STELIAN-VASILE

ProTech Valve technology

14 M 2016 01772

15/03/2016 CUSTURA MONICA
ACALOVSCHI ANDREEA

PAPIOTA

15 M 2016 01774

15/03/2016 RADUCANU MIHAI ANDREI

DOCTORASUL CEL VITEAZ
zâmbim impreună

16 M 2016 01775

15/03/2016 S.C. MARCO REALI S.R.L.

caretta Un acoperiş pentru trei
generaţii! Alpin & Mediteran

17 M 2016 01776

15/03/2016 VERVA HEALTH SRL-D

verva
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 01777

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/03/2016 S.C. EVOCAPITAL
MANAGEMENT S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
EVO CAPITAL MANAGEMENT

19 M 2016 01778

15/03/2016 VLADOIU BOGDAN

evrac

20 M 2016 01779

15/03/2016 DARLING ACOUSTIC S.R.L.

Darling Acoustic

21 M 2016 01780

15/03/2016 TOIA BOGDAN CORNEL

TOYA LIFESTYLE &
COLLECTION

22 M 2016 01781

15/03/2016 TOIA MARINA

Gossip

23 M 2016 01782

15/03/2016 S.C. VV WELLNESS S.R.L.

LIMITLESS TOTAL BODY
MAKEOVER

24 M 2016 01783

15/03/2016 S.C. ROMZAMAN IMPEX S.R.L.

ZAMAN

25 M 2016 01784

15/03/2016 S.C. ROMZAMAN IMPEX S.R.L.

ZAMAN ROMÂNIA
INTERNATIONAL NEWSPAPER

26 M 2016 01785

15/03/2016 S.C. EFES BEER S.R.L.

Green Hill BLENDED WHISKY
OLD WESTERN FEELING
MATURED IN WOOD CASKS
RARE SELECTION

27 M 2016 01786

15/03/2016 ASOCIAŢIA ADFABER

MEDFIND

28 M 2016 01787

15/03/2016 S.C. LAKE ACTIV GROUP S.R.L.

tapo. EAT. DANCE. LOVE

29 M 2016 01788

15/03/2016 S.C. VINCON VRANCEA S.A.

VIN SFERA VINCON VRANCEA

30 M 2016 01789

15/03/2016 S.C. VINCON VRANCEA S.A.

WWW.BECIULDOMNESC.RO

31 M 2016 01790

15/03/2016 S.C. VINCON VRANCEA S.A.

CRAMA VINCON

32 M 2016 01791

15/03/2016 OUTLINE STUDIO S.R.L.

yoyo creatives

33 M 2016 01792

15/03/2016 Sky Zone, LLC

FREEDOME

34 M 2016 01793

15/03/2016 ELISEI PREST S.R.L.

fendi KEBAP
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diverse; servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii; servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care
oferă suporturi media digitale; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export.

(210) M 2016 01780
(151) 15/03/2016
(732) TOIA BOGDAN CORNEL, Str.
Nufărului nr. 40, bl. AN60, et. 10, ap.
44, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

TOYA LIFESTYLE & COLLECTION
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;
270502; 270511; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializare şi vânzare,
regruparea în avantajul terţilor, a unor produse
diverse, inclusiv parfumuri de ambient, uleiuri
esenţiale, pulverizatoare parfumate de cameră,
produse pentru parfumarea şi aromarea
aerului, lumânări, lumânări aromate sau
parfumate (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul online de produse
3
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servicii de cercetare şi informaţii de piaţă;
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii; facilitarea de servicii de schimb
şi de vânzare de servicii şi produse ale terţilor
prin calculator şi reţele de comunicaţii;
servicii de magazin de comercializare cu
amănuntul on-line care oferă suporturi media
digitale; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii furnizate de saloane de
coafură şi înfrumuseţare.

(210) M 2016 01781
(151) 15/03/2016
(732) TOIA MARINA, Piaţa Ion Creangă
nr. 8, bl. C82, ap. 1, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Gossip
(531) Clasificare Viena:011521; 180506;
261501; 270501; 270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializare şi vânzare,
regruparea în avantajul terţilor, a unor produse
diverse, inclusiv produse de înfrumuseţare şi
pentru întreţinere corporală (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de vânzare cu
amănuntul online de produse diverse; servicii
de marketing, publicitate şi promovare;
4
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(210) M 2016 01782
(151) 15/03/2016
(732) S.C. VV WELLNESS S.R.L., Str.
Poet Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 3,
et. 4, ap. 69, cam. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01783
(151) 15/03/2016
(732) S.C. ROMZAMAN IMPEX S.R.L.,
Str. Vasile Lascăr nr. 102, et. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ZAMAN

(540)
LIMITLESS TOTAL BODY
MAKEOVER

(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l ba s t r u ,
portocaliu, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţie.
35 Redactare, publicitate.
39 Difuzare.
40 Tipărire.
41 Publicare şi publicare on-line.
42 Creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01784
(151) 15/03/2016
(732) S.C. ROMZAMAN IMPEX S.R.L.,
Str. Vasile Lascăr nr. 102, et. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01785
(151) 15/03/2016
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.
Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

ZAMAN ROMÂNIA INTERNATIONAL
NEWSPAPER
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, alb
Green Hill BLENDED WHISKY OLD
WESTERN FEELING MATURED IN
WOOD CASKS RARE SELECTION

(531) Clasificare Viena:011523; 260409;
270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţie.
35 Redactare, publicitate.
39 Difuzare.
40 Tipărire.
41 Publicare şi publicare on-line.
42 Creare şi menţinere pagină web.

(591) Culori revendicate:roşu,
galben, alb

negru,

(531) Clasificare Viena:190101; 250119;
270501; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Whisky.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01786
(151) 15/03/2016
(732) ASOCIAŢIA ADFABER, Str.
Victoriei nr. 172A, judeţul Ilfov, ,
DASCĂLU ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01787
(151) 15/03/2016
(732) S.C. LAKE ACTIV GROUP S.R.L.,
Str. Câmpia Libertăţii nr. 4, bl. PM
51, sc. 3, ap. 98, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

MEDFIND
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicatii software (programe).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01766
(151) 15/03/2016
(732) S.C. PROINSTAL PIPE S.R.L.,
Şoseaua Naţională Piteşti-Bucureşti
nr. 72 A, judeţul Argeş, 117715,
ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA
(540)

tapo. EAT. DANCE. LOVE
(531) Clasificare Viena:260118; 260207;
261107; 270501; 270502; 270504;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

mag-instal.ro un click pentru confort
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri,
alb
(531) Clasificare Viena:160106; 160107;
160108; 270501; 270502; 270508;
270514; 270515; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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afacerilor; lucrări de birou.
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 2016 01767
(151) 15/03/2016
(732) TULUCA NICOLAE ADRIAN,
Bdul. Banul Manta nr. 35, bl.31, sc. A,
et. 1, ap. 3, sector 1, , 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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01789
(151) 15/03/2016
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.
Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA

V8
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)
WWW.BECIULDOMNESC.RO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01788
(151) 15/03/2016
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.
Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

VIN SFERA VINCON VRANCEA
(591) Culori revendicate:(pantone 195C)
(531) Clasificare Viena:030402; 030413;
260105; 260115; 260118; 270501;
270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) .
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 15.03.2016

(210) M 2016 01790
(151) 15/03/2016
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.
Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA

(210) M 2016 01768
(151) 15/03/2016
(732) O R B U L E S C U - M A T E S E S C U
RAZVAN, Str. Surorile Martir Caceu,
nr. 16, et. 4, ap. 18, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

(540)
CRAMA VINCON
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice - cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

TALENTGYM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 15.03.2016

târguri pentru
publicitare.

(210) M 2016 01791
(151) 15/03/2016
(732) OUTLINE STUDIO S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 95, bl. TD11, ap.
35, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

scopuri

comerciale

sau

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01769
(151) 15/03/2016
(732) S.C. NEXTGEN SOFTWARE
S.R.L., Str. Porumbacu nr. 15, camera
3, bl. 87, sc. A, et. 3, ap. 14, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)

yoyo creatives
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; agenţii de publicitate;
publicitate prin poştă; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; publicitate prin corespondenţă
directă; distribuirea materialelor publicitare;
marcheting; cercetare de marketing; studii de
marcheting; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; publicitate online
pe o reţea de computere; publicitate în aer
liber; prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail; producţia de clipuri
publicitare; relaţii publice publicarea textelor
publicitare; pregătirea secţiunilor publicitare;
închirierea de material publicitar; publicarea
textelor publicitare; scrierea textelor
publicitare; publicitate radio; reclame radio;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; închiriere de material publicitar;
servicii de telemarketing; publicitate
televizată; reclame televizate; organizarea de

CQ CYBERQUEST
(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software.
42 Consultanţă în crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator; consultanţă în
crearea şi dezvoltarea a hardware-ului pentru
calculator; mentenanţa software-urilor pentru
computer; analiză software-ului pentru
computer; design pentru sisteme de computer;
crearea şi mentenanţa site-urilor pentru alţii;
găzduirea site-urilor web; închiriere a
softurilor pentru computer; închirierea
serverelor web; servicii de personalizare de
10
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software; eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terţi; realizare de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator;
servicii de consultanţă în materie de interfeţe
om-maşină pentru software de calculator;
dezvoltare software, programare şi
implementare; proiectare de software de
realitate virtuală; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
furnizare de servicii de aplicaţii informatice.

recreere şi jocuri interactive; servicii
educaţionale, şi anume, cursuri şi ateliere de
lucru în domeniul sportului şi prin intermediul
sportului pentru promovarea şi motivarea
lucrului în echipă; servicii de divertisment, şi
anume, organizarea de petreceri; servicii de
atrenament fizic, şi anume oferirea de cursuri
de aerobic; antrenament sportiv; servicii de
divertisment sub formă oferirii de programe
de atletism continue; organizarea şi
coordonarea concursurilor, competiţiilor şi
jocurilor sportive; servicii de divertisment sub
formă concursurilor sau jocurilor sportive sau
de atletism transmise în direct; servicii de
divertisment sub formă competiţiilor în
domeniul atletismului transmise în direct;
servicii de divertisment, şi anume, o serie de
emisiuni televizate prin unde radio, prin
cablu, cu plata la accesare (pay-per-view), şi
programe de televiziune disponibile on-line
printr-o reţea computerizată în domeniul
sportului sau concursurilor sau jocurilor
atletice; divertisment, şi anume, furnizarea
continuă de spectacole de competiţii atletice
televizate distribuite prin unde radio, prin
cablu şi cu plata la accesare(pay-per-view), şi
prin intermediul unei reţele computerizate;
servicii de divertisment sub formă oferirii de
informaţii referitoare la sporturi, promovarea
lucrului în echipă prin sport sub formă
cursurilor şi ateliere de lucru, planificării
petrecerilor, antrenamentelor fizice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01792
(151) 15/03/2016
(732) Sky Zone, LLC, W. Fifth St., nr.
1201, Suit T-340,, 90017, Los Angeles
S.U.A. California
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
FREEDOME
(300) Prioritate invocată:
86/819,441/13/11/2015/US
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment şi de recreere sub
formă parcurilor cu trambuline de interior şi a
centrelor de distracţie care conţin terenuri de
sport cu trambuline şi alte forme de distracţii
de interior, divertisment şi jocuri interactive;
oferirea de facilităţi pentru activităţi de
recreere; oferirea de facilităţi pentru o gamă
de evenimente sportive, sporturi, şi competiţii
şi evenimente de atletism, tabere sportive şi de

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01793
(151) 15/03/2016
(732) ELISEI PREST S.R.L., Str. Avrig nr.
62, bl. O19, sc. A, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01770
(151) 15/03/2016
(732) SERBULESCU ALEXANDRA, Str.
Izvorul Mureşului, nr. 11, bl. A11, sc.
D, et. 3, ap. 56, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
FDI

fendi KEBAP

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

(531) Clasificare Viena:040505; 090110;
260406; 260417; 261325; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Cafenele; snack-bar-uri; restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01771
(151) 15/03/2016
(732) NICOLAU STEFAN, Şos. Colentina
nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 7, ap. 30, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) CRETU PAUL DORIN, Str. Drm.
Dealul Bistrii nr. 25A, ap. 7, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(732) BURIAN STELIAN-VASILE, Bdul.
Ferdinand nr. 38A, Judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01772
(151) 15/03/2016
(732) CUSTURA MONICA, Intr. General
Grigore Cantilli nr. 6, sc. 1, et. 3, ap.
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) ACALOVSCHI ANDREEA, Str.
Iuliu Maniu nr. 9, ap. 8, Judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) PATENTPOINT S.R.L., Str. Doinei
nr. 78B, et.2, ap.20, comuna
Dobroieşti, judeţ Ilfov sat FUNDENI
(540)
PAPIOTA

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment, servicii de club (amuzament
sau educaţie), prezentarea reprezentaţiilor în
direct, organizarea şi susţinerea concertelor,
servicii de discotecă, cluburi de noapte,
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), servicii de amuzament.
43 Restaurante şi cazare temporară, servicii
de bar, cafenele, snack-bar-uri.

ProTech Valve technology
(591) Culori revendicate:bleumarin,
albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit,
producere a vaporilor, de coacere,
refrigerare, de uscare, de ventilare,
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

pe
de
de
de

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01759
(151) 15/03/2016
(732) CÎTU BRAND FAMILY S.R.L., Bd.
Unirii nr. 53, parter, jud. Vrancea,
620125, FOCŞANI ROMANIA

(210) M 2016 01760
(151) 15/03/2016
(732) ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L.,
Bdul. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

(540)
(540)
FOOTBALL STARS
(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 (materiale
colante, pentru papetărie sau menaj, materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
30 Gumă de mestecat cu diverse arome şi
culori, altele decât de uz medical.
35 Servicii de import-export, regruparea în
faţa terţilor a produselor incluse în clasa 30:
gumă de mestecat cu diverse arome şi culori,
altele decât de uz medical (cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod); publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

DANCE CLUB
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270510;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01761
(151) 15/03/2016
(732) MERCI AYDIN S.R.L., Bd.
Voluntari nr. 102, hala 7, ferma 1, jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(210) M 2016 01762
(151) 15/03/2016
(732) S.C. FIVE`S INTERNATIONAL
S.R.L., Bd. Timişoara nr. 173, sect. 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
SAADET BAY BALON

FIVE'S
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri, alb
(531) Clasificare Viena:261112; 270501;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de comerţ
electronic şi anumefurnizarea de informaţii
pentru produse în scopuri publicitare şi de
vânzare.
37 Servicii consultative privind instalarea de
echipamente audiovizuale; instalarea de
echipamente audiovizuale, construcţii de
decoruri serigrafice, construcţie şi montare de
standuri de prezentare, de scene şi de cabine.
41 Consultanţă privind producţiile muzicale;
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
concerte; închirierea de echipamente
audiovizuale; închirierea de echipamente
audio şi video; închirierea de echipamente
pentru iluminatul scenic; închirierea de
instalaţii de adresare publică; închirierea de
aparate pentru reproducerea de sunete;
închirierea de maşini şi aparate de
divertisment; organizarea de spectacole
(impresariat artistic); producţia de spectacole
scenice.
˜˜˜˜˜˜˜

(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 (materiale
colante, pentru papetărie sau menaj, materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
30 Gumă de mestecat cu diverse arome şi
culori, altele decât de uz medical. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Servicii de import-export, regruparea în
faţa terţilor a produselor incluse în clasa 30:
gumă de mestecat cu diverse arome şi culori,
altele decât de uz medical (cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod); publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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grâu; suplimente alimentare pe bază de
drojdie; drojdie pentru uz farmaceutic;
substanţe pentru uz farmaceutic; digestive
pentru uz farmaceutic; tincturi pentru uz
medical; ulei din ficat de cod; cataplasme cu
muştar; uleiuri medicinale; ulei de camfor
pentru uz medical; calomel; grăsimi pentru uz
medical; balsam pentru degerături, de uz
farmaceutic; făină pentru uz farmaceutic;
făină de seminţe de in pentru uz farmaceutic;
preparate medicinale pentru creşterea părului;
ierburi pentru uz medicinal; extras de hamei
pentru uz famaceutic; malţ pentru uz
farmaceutic; băuturi din lapte de malţ pentru
uz medicinal; scoarţă de mangrovă pentru uz
farmaceutic; infuzii medicinale; rădăcini
medicinale; iodură pentru uz farmaceutic;
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical;
siropuri pentru uz farmaceutic ; tonice
(medicamente); preparate pe bază de
vitamine.
30 Ceai; băuturi pe bază de ceai; germeni de
grâu pentru consum uman; fulgi de porumb;
fulgi de ovăz; seminţe de anason; batoane de
cereale bogate în proteine; cereale pentru
alimente; miere; seminţe de cânepă pentru
consum uman; malţ pentru consum uman;
musli; nucşoară; gustări pe bază de cereale;
gustări pe bază de orez; condimente; lăptişor
de matcă; preparate pe bază de cereale;
ghimbir (condiment).
31 Cereale; alune de pădure; rădăcini de
ciocoare; nuci de cocos; nuci de cola; ierburi
de grădină proaspete; urzici; polen (materie
primă); susan; coaja de nuca de cocos; grâu;
anghinare.
35 Publicitate vizând suplimentele alimentare,
seminţele cu efect medicinal, ceaiurile
(inclusiv cu efect medicinal), uleiurile
medicinale, preparatele pe bază de vitamine,
grăsimile medicinale, suplimentele dietetice,

(210) M 2016 01763
(151) 15/03/2016
(732) SCHEULEAC TANIA-CARMEN,
Spl. Unirii nr. 9, bl. 10, sc. A, et. 7, ap.
44, jud. Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA
(540)

KINETO STIM
(591) Culori revendicate:verde, galben, auriu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270504; 270510; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Ceaiuri din plante pentru uz medicinal;
ceaiuri antiasmatice; substanţe dietetice de uz
medical; loţiuni pentru uz farmaceutic;
suplimente dietetice; suplimente alimentare pe
bază de albumină; alimente albuminoase
pentru uz medical; produse albuminoase
pentru uz medical; suplimente alimentare
alginate; suplimente alimentare pe bază de
caseină; suplimente alimentare pe bază de
seminţe de in; seminţe de in pentru uz
farmaceutic; suplimente alimentare pe bază de
ulei de seminţe de in; suplimente alimentare
pe bază de glucoză; glucoză pentru uz
medical; suplimente alimentare pentru
animale; suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
lecitină; lecitină pentru uz medical; suplimente
alimentare pe bază de polen; suplimente
alimentare pe bază de propolis; suplimente
alimentare proteice; suplimente proteice
pentru animale; suplimente alimentare pe bază
de minerale; suplimente nutritive; suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă;
lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic;
suplimente alimentare pe bază de germeni de
16
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siropurile (inclusiv cele pentru uz
farmaceutic), produsele farmaceutice (inclusiv
homeopate), batoanele proteice, tincturile,
germenii de grâu, mierea, polenul, lăptişorul
de matcă, produsele apicole, cerealele,
preparatele din cereale, produsele fitosanitare,
preparatele cu efect medicinal, plantele
medicinale, ierburile medicinale, produsele de
kinetoterapie, fizioterapie, masaj şi
remodelare corporala, serviciile de
kinetoterapie, fizioterapie masaj şi remodelare
corporala, serviciile medicale; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a produselor
farmaceutice, fitosanitare, ceaiurilor,
produselor dietetice, suplimentelor nutritive,
suplimentelor alimentare, tincturilor,
germenilor de grâu, seminţelor cu efect
medicinal, produselor apicole, mierii,
lăptişorului de matcă, uleiurilor medicinale,
preparatelor pe bază de vitamine, grăsimilor
medicinale, batoanelor proteice, polenului,
cerealelor, preparatelor din cereale,
preparatelor cu efect medicinal, ierburilor
medicinale, plantelor medicinale, siropurilor,
produselor de kinetoterapie, fizioterapie,
masaj şi remodelare corporală (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
44 Terapie fizică; fizioterapie; servicii de
terapie; servicii de aromaterapie; masaj;
îngrijire medicală; servicii prestate de
farmacişti pentru elaborarea reţetelor;
consiliere farmaceutică; chiropractică; servicii
medicale; servicii de kinetoterapie.

(210) M 2016 01764
(151) 15/03/2016
(732) EON NEO EXPERT S.R.L., Aleea
Timişul de Jos nr. 5, bl. A25, sc. C,
ap. 33, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

EON GRUP
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
287)
(531) Clasificare Viena:011515; 050313;
050315; 260116; 270501; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01765
(151) 15/03/2016
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE
S.R.L., Str. Iani Buzoiani, nr. 14,
sector 1, 011573, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01774
(151) 15/03/2016
(732) RADUCANU MIHAI ANDREI,
Bld.Tineretului, nr. 41, bl. 52, sc. 1,
et. 8, ap. 33, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

nemi citeşti. creşti. explorezi.

DOCTORASUL CEL VITEAZ zâmbim
impreună

(591) Culori revendicate:orange (pantone
021C), portocaliu (pantone 158C),
maro deschis (pantone 723C), verde
deschis (pantone 564C), bleu (pantone
635C), gri (pantone 549C), maro
(pantone 732C)

(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:020301; 020302;
020323; 020916; 260114; 270501;
270502; 290112;

(531) Clasificare Viena:030705; 030721;
030724; 270501; 270502; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cărţi, colecţie de cărţi, reviste, almanah,
materiale de instruire sau învăţământ, pliante,
broşuri.
28 Jocuri, jucării.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01775
(151) 15/03/2016
(732) S.C. MARCO REALI S.R.L., Şos.
Iaşi-Tomeşti, DN. 28, cam. 1, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI
(540)

(210) M 2016 01776
(151) 15/03/2016
(732) VERVA HEALTH SRL-D, Str.
Sergent Năstase Pamfil, nr. 28, sector
2, 020537, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

caretta Un acoperiş pentru trei generaţii!
Alpin & Mediteran

verva

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:031111; 031124;
031125; 270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Materiale de construcţie din metal; cornişe
matalice; mulaje metalice pentru cornise;
apărători metalice de coşuri; inele din metal;
jgheaburi metalice; tuburi metalice;
acoperişuri metalice; tabla din oţel; conducte
metalice pentru instalaţii de ventilare şi aer
condiţionat; cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor menţionate în clasa 06 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

(531) Clasificare Viena:040505; 260207;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01777
(151) 15/03/2016
(732) S . C .
EVOCAPITAL
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Romulus Vuia, nr. 152, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA

(210) M 2016 01778
(151) 15/03/2016
(732) VLADOIU BOGDAN, Str. Lucian
Blaga, nr. 25-27, Jud. Braşov, , SAT
SANPETRU ROMANIA
(540)

(540)
evrac
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

EVO CAPITAL MANAGEMENT
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(531) Clasificare Viena:070124; 261105;
270501; 270502; 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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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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 01779
(151) 15/03/2016
(732) DARLING ACOUSTIC S.R.L.,
Comuna Budeşti, nr. 11, Jud. Vâlcea,
247056, SAT BARZA ROMANIA
(540)

Darling Acoustic
(531) Clasificare Viena:260301; 260304;
261109; 270502;
(511) Produse şi/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

˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA

Referitor la dep. M 2016/0840, înregistrat în data de 09/02/2016,
publicat în data de 16/02/2016, cu doua clase de servicii, 39 si 43,
va avea o singura clasa de servicii, respectiv clasa:
Clasa 43: Restaurante si cazare temporar, asigurarea de hrana si bauturi,
servicii de catering, aprovizionare pentru restaurante fast-food cu autoservire,
baruri, bodegi de vinuri, bufet salate, bufete cu autoservire, cantine, cafenele,
ceainarii; închirierea de spatii pentru festivitati si facilitati temporare de reuniuni.

ERATA
Referitor la dep. M/2016/00275 din data de 19/01/2016, publicat în 26/01/2016
cu reproducerea alb-negru, culoarea revendicată este maro (cod pantone 4975C),
conform reproducerii de mai jos.

