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Cereri Mărci publicate în data de 20/12/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 08398 13/12/2016 DUMITRESCU MIOARA
DRĂGUNĂ ANDREEA VIRGINIA

Andreeatex Croim viitorul
împreună, pas cu pas

2 M 2016 08399 13/12/2016 S.C. TERAPIA S.A. FARINGO INTENSIV

3 M 2016 08400 13/12/2016 GEMALESCU VALENTIN
STOICA DRAGOS - CRISTIAN

GUESTHOUSE

4 M 2016 08401 13/12/2016 GEMALESCU VALENTIN
STOICA DRAGOS - CRISTIAN

5 M 2016 08402 13/12/2016 S.C. MEMENTO MED S.R.L. MEMENTO MED

6 M 2016 08403 13/12/2016 MARIN IOANA-RUXANDRA
MOSESSOHN DANIEL -
CONSTANTIN

Boof Handmade

7 M 2016 08404 13/12/2016 S.C. EURO XXL S.R.L. Restaurant Mountain Saloon

8 M 2016 08405 13/12/2016 S.C. EURO XXL S.R.L. MOUNTAIN SALOON NEVER
STOP EXPLORING 1998

9 M 2016 08406 13/12/2016 FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA

Jurnal de bine

10 M 2016 08407 13/12/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Vodafone Auto Manager

11 M 2016 08408 13/12/2016 S.C. NEODENTAL CLINIC S.R.L. NEODENTAL CLINIC

12 M 2016 08409 13/12/2016 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

LIGA 2 FUTSAL

13 M 2016 08410 13/12/2016 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

LIGA 1 FUTSAL

14 M 2016 08411 13/12/2016 S.C. CLUB ZEXE S.R.L. ZEXE COSA NOSTRA

15 M 2016 08412 13/12/2016 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU DIN IATACUL DOMNITEI

16 M 2016 08414 13/12/2016 PGS GLOBAL TRADING S.R.L. WINHOME

17 M 2016 08415 13/12/2016 S.C. EUROSYSCO S.R.L. SMART INDUSTRY SHOW
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18 M 2016 08416 13/12/2016 S.C. HERBAL MARKET S.R.L. LEACURI ROMÂNEŞTI de
odinioară

19 M 2016 08417 13/12/2016 S.C. HERBAL MARKET S.R.L. leacuri româneşti din natură

20 M 2016 08418 13/12/2016 Intersnack Group GmbH & Co.KG BINE CRESCUTE . BINE
PRĂJITE .

21 M 2016 08419 13/12/2016 CARDIORHYTHM WIZARD S.R.L. Centrul de a-Ritmologie

22 M 2016 08420 13/12/2016 RADUT LEONARD Bebe Drag

23 M 2016 08421 13/12/2016 S.C. ACCENT CONSULTING
S.R.L.

My Concierge - INTELLIGENT
LUXURY TRAVEL & LIFESTYLE

24 M 2016 08422 13/12/2016 OPREA DUMITRU SUSHI TERRA

25 M 2016 08423 13/12/2016 S.C. DARUL BUNICII SRL-D DARUL BUNICII

26 M 2016 08425 13/12/2016 S.C. MAGAZIN ABC COMAN
S.R.L.

VASER

27 M 2016 08426 13/12/2016 RALLETI SIMONE HELENE ASEZAMANTUL GHIKA
VOEVOD 1933 PALATUL GHICA
TEI
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(210) M 2016 08398
(151) 13/12/2016
(732) DUMITRESCU MIOARA, Str.

Belşugului nr. 35, bl. I34, sc. 1, et. 1,
ap. 1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(732) D R Ă G U N Ă  A N D R E E A
VIRGINIA, Str. Nerva Traian nr.
14A, et. 4, ap. 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Andreeatex Croim viitorul împreună, pas
cu pas

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270501;

270508;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42 Servicii de design vestimentar; creaţii de
modă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08399
(151) 13/12/2016
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FARINGO INTENSIV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08416
(151) 13/12/2016
(732) S.C. HERBAL MARKET S.R.L.,

Str. Sabinelor nr. 102, et. 1, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

LEACURI ROMÂNEŞTI de odinioară

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270501; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombare

dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08417
(151) 13/12/2016
(732) S.C. HERBAL MARKET S.R.L.,

Str. Sabinelor nr. 102, et. 1, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

leacuri româneşti din natură

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

050520; 050521; 270501; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombare

dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08418
(151) 13/12/2016
(732) Intersnack Group GmbH & Co.KG,

Str. Peter-Müller-Straße nr. 3, 40468,
Düsseldorf GERMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BINE CRESCUTE . BINE PRĂJITE .

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
gri, auriu, roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020914; 050701;

290115;  

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

29 Seminţe prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate.
30 Produse cerealiere extrudate şi granulate şi
altfel fabricate sau prelucrate; produse de
cofetărie şi jeleuri de fructe; biscuiţi aromaţi
şi covrigi; batoane musli; ciocolată şi produse
din ciocolată; sosuri; toate acestea făcute cu
sau din seminţe de floarea soarelui.
31 Seminţe neprelucrate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08422
(151) 13/12/2016
(732) O P R E A  D U M I T R U ,  S t r .

Independenţei nr. 14/2, ap. 61, ,
C H I Ş I N A U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

SUSHI TERRA

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 261106;

270501; 270502; 2803; 290113;  

(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
vegetale.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08419
(151) 13/12/2016
(732) CARDIORHYTHM WIZARD

S.R.L., Str. Brazdei nr. 8, cam 1, sect.
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Centrul de a-Ritmologie

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270315;

270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08420
(151) 13/12/2016
(732) RADUT LEONARD, Str. Sg. Stan

Mihai, Nr.29, sector 5, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Bebe Drag

 

(531) Clasificare Viena:020701; 020709;
270501;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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
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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).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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 functionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă

conform clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08421
(151) 13/12/2016
(732) S.C. ACCENT CONSULTING

S.R.L., Str. Sf. Constantin nr. 5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

My Concierge - INTELLIGENT
LUXURY TRAVEL & LIFESTYLE

  
(531) Clasificare Viena:030719; 270501;

270508; 270509; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08423
(151) 13/12/2016
(732) S.C. DARUL BUNICII SRL-D,

Aleea Malinului nr. 9, bl. B6, sc. B,
ap. 26, judeţul Constanţa, 900597,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

DARUL BUNICII

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08400
(151) 13/12/2016
(732) GEMALESCU VALENTIN, Bdul.

Iuliu Maniu nr. 101, bl. A2, sc. 1, et. 5,
ap. 20, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) STOICA DRAGOS - CRISTIAN,
Str. Nabucului nr. 2, bl. V59, sc. 1, et.
1, ap. 4, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUESTHOUSE

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08425
(151) 13/12/2016
(732) S.C. MAGAZIN ABC COMAN

S.R.L., Str. 22 Decembrie, nr. T4, Jud.
Maramureş, , VIŞEUL DE SUS
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

VASER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08401
(151) 13/12/2016
(732) GEMALESCU VALENTIN, Bdul.

Iuliu Maniu nr. 101, bl. A2, sc. 1, et. 5,
ap. 20, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) STOICA DRAGOS - CRISTIAN,
Str. Nabucului nr. 2, bl. V59, sc. 1, et.
1, ap. 4, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:010302; 010317;
010706; 030717; 040103; 040505;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 13/12/2016

12

(210) M 2016 08426
(151) 13/12/2016
(732) RALLETI SIMONE HELENE, Str.

Coralilor nr. 69, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
Str. Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP 1
CP 52 BUZĂU

(540)

ASEZAMANTUL GHIKA VOEVOD
1933 PALATUL GHICA TEI

(591) Culori revendicate:roşu, galben, auriu,
albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030102; 030123;

030702; 030716; 070101; 090110;
240901; 250119; 260121; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08402
(151) 13/12/2016
(732) S.C. MEMENTO MED S.R.L., Str.

Secuilor nr. 2, bl. 21, sc. 3, parter, ap.
41, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEMENTO MED

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020901; 050520;

050521; 270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08403
(151) 13/12/2016
(732) MARIN IOANA-RUXANDRA, Str.

Chiristigiilor nr. 4, bl. P36C, sc. A, ap.
9, sector 2, 021562, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) MOSESSOHN DANIEL -
CONSTANTIN, Spl. Independenţei
nr. 202H, bl. I, sc. A, ap. 5, sector 6,
060021, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Boof Handmade

(531) Clasificare Viena:030705; 030724;
070301;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; produs 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; caracter tipografice,
clişee (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08408
(151) 13/12/2016
(732) S.C. NEODENTAL CLINIC S.R.L.,

Bd. 1 Mai nr. 54A, Cabinet
Stomatologic, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) S.C. BRAND EXPERT IP AGENCY
S.R.L., Calea Floreasca, nr.169A, corp
A, et. 4, biroul 2036A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NEODENTAL CLINIC

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020910; 260105;

261121; 270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08404
(151) 13/12/2016
(732) S.C. EURO XXL S.R.L., Str.

Căprioarei nr. 18, judeţul Braşov, ,
PREDEAL ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Restaurant Mountain Saloon

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08405
(151) 13/12/2016
(732) S.C. EURO XXL S.R.L., Str.

Căprioarei nr. 18, judeţul Braşov, ,
PREDEAL ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

MOUNTAIN SALOON NEVER STOP
EXPLORING 1998

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010103; 060102;

090110; 260116; 260118; 270501;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08406
(151) 13/12/2016
(732) F U N D A T I A  V O D A F O N E

ROMANIA, Piaţa Charles de Gaulle
nr. 15, et. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Jurnal de bine

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08410
(151) 13/12/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL, Str. Serg. Şerbănică Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

LIGA 1 FUTSAL

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270501;

270717; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08411
(151) 13/12/2016
(732) S.C. CLUB ZEXE S.R.L., Str.

Olteţului nr. 30, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ZEXE COSA NOSTRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08412
(151) 13/12/2016
(732) N E A G O E  G H E O R G H E

CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA

(540)

DIN IATACUL DOMNITEI

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical.

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08409
(151) 13/12/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIGA 2 FUTSAL

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270501;

270717; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08414
(151) 13/12/2016
(732) PGS GLOBAL TRADING S.R.L.,

Str. Aurel Perşu nr. 132-158, sector 4,
041719, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

WINHOME

 
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice

neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri în special
broaşte şi butuci pentru broaşte, pentru uşi şi
ferestre metalice, lacăte şi alte încuietori din
metal, lacăte, clanţe, zăvoare metalice pentru
uşi, fitting-uri metalice, închideri metalice,
închizătoare/deschizătoare de uşi metalice,
neelectrice, şi pentru vehicule şi pentru
bagaje, accesorii metalice pentru uşi, mânere
metalice pentru uşi, mânere metalice pentru
uşi, inele metalice pentru uşi şi/sau mânere,
arcuri metalice pentru uşi, feronerie de mici
dimensiuni şi pentru uşi şi pentru ferestre,
rame şi plase metalice contra insectelor,
lanţuri de siguranţă din metal, foraibăre
metalice pentru ferestre şi uşi, opritoare
metalice.
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor de produse în general şi cu
preponderenţă din clasele 6,7,19, în special
broaşte, lacăte, clanţe, butuci de broaşte,
zăvoare metalice pentru uşi, fitting-uri
m e t a l i c e ,  î n c h i d e r i  m e t a l i c e ,
închizătoare/deschizătoare de uşi, neelectrice,
şi pentru vehicule şi pentru bagaje, accesorii
metalice pentru uşi, mânere metalice pentru
uşi, inele metalice pentru uşi şi/sau mânere,
arcuri pentru uşi, feronerie, de mici
dimensiuni şi pentru uşi şi pentru ferestre,
rame şi plase metalice contra insectelor,
lanţuri de siguranţă din metal, foraibăre
metalice pentru ferestre şi uşi, opritoare
metalice (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08415
(151) 13/12/2016
(732) S.C. EUROSYSCO S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 101, camera 1,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap.3, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

SMART INDUSTRY SHOW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
de conferinţe, congrese, simpozioane;
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional; organizarea de spectacole
(divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08407
(151) 13/12/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vodafone Auto Manager

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


