
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 15.11.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 22.11.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15.11.2016

1

Cereri Mărci publicate în data de 22.11.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 06913 01/11/2016 S.C. INSIDE DIVISION S.R.L. ORIGINI Româneşti

2 M 2016 07644 15/11/2016 GHEORGHIU MIRCEA MIHAIL PRO REFINISH

3 M 2016 07688 15/11/2016 CIPRU INVESTSMENTS FOOD
INDUSTRY S.R.L.

Elite BAKERS

4 M 2016 07753 15/11/2016 GES RAPID SERVICE S.R.L. MECANERO www.mecanero.ro

5 M 2016 07754 15/11/2016 S.C. GLOBALFOODTECH S.R.L. FOOD BOOKING

6 M 2016 07755 15/11/2016 GENMOD SERV S.R.L. GENMOD SERV

7 M 2016 07757 15/11/2016 ATELIERE BANICA S.R.L. CRAMA VIE-VIN LECHINTA

8 M 2016 07758 15/11/2016 S.C. DAMILA S.R.L. DESTINAT SA DUREZE

9 M 2016 07759 15/11/2016 EDUKATIV DISTRIBUTION S.R.L. ReCreaţia copiilor

10 M 2016 07760 15/11/2016 MANUCU MONICA REAL HOUSE

11 M 2016 07761 15/11/2016 GAVRILIU LAURA Lulu et moi

12 M 2016 07762 15/11/2016 S.C. MELINTEANU PREST S.R.L. SCOALA DE SOFERI
MELINTEANU SERIOZITATE SI
PROFESIONALISM

13 M 2016 07763 15/11/2016 S.C. HARY GOLD S.R.L. GRATARUL CU JAR PICNIC
HOUSE Tradiţional, gustos,
proaspăt, sănătos!

14 M 2016 07765 15/11/2016 STANCIU CRISTIAN HOTEL ASTORIA CITY CENTER

15 M 2016 07766 15/11/2016 STANCIU CRISTIAN HOTEL TRAIAN CITY CENTER

16 M 2016 07767 15/11/2016 FUNDATIA ECOLOGICA GREEN GRĂDINIŢA, ŞCOALA PRIMARĂ
Şl ŞCOALA GIMNAZIALĂ FEG

17 M 2016 07768 15/11/2016 NACHE ADRIAN Kaiterum
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18 M 2016 07769 15/11/2016 CIUCANU BOGDAN Maria's Ladybugs produse
handmade

19 M 2016 07770 15/11/2016 BRUNO BAR S.R.L. BRUNO wine bar and bistro
Established 2008

20 M 2016 07771 15/11/2016 SEDER ESTABLISHMENT
LIMITED

ULPIO COOKINO

21 M 2016 07772 15/11/2016 SEDER ESTABLISHMENT
LIMITED

ULPIO DIGESTINI

22 M 2016 07773 15/11/2016 Carrefour Romania S.A. Vizavi

23 M 2016 07774 15/11/2016 S.C. WE ARE MONO S.R.L. T SHIRT VAN

24 M 2016 07775 15/11/2016 ZCR MANAGEMNET CAFE S.R.L. HANDSOME MONK Forever
green VITALITY FRESHNESS
HEALTHY

25 M 2016 07776 15/11/2016 S.C. CLAUDIA PROPERTIES
S.R.L.

CLAUDIA FLORENTINA

26 M 2016 07777 15/11/2016 IOSIF DOINA 108 DINAMIC

27 M 2016 07778 15/11/2016 SERDAN TEODOR ANDREI
TURCU ANDREI-EMANUEL

PANDA SOUND

28 M 2016 07779 15/11/2016 S.C. NITELA IMPEX S.R.L. Ana Traditional

29 M 2016 07780 15/11/2016 S.C. NITELA IMPEX S.R.L. Mila 23

30 M 2016 07781 15/11/2016 DEUTEK S.A. OSKAR PRO EXPERT

31 M 2016 07782 15/11/2016 S.C. ANGST RO S.R.L. A Angst DIN 1990

32 M 2016 07783 15/11/2016 S.C. ANGST RO S.R.L. A Angst DIN 1990

33 M 2016 07784 15/11/2016 TESY OOD Elprom

34 M 2016 07785 15/11/2016 S.C. ANGST RO S.R.L. Angst

35 M 2016 07787 15/11/2016 S.C. ANGST RO S.R.L. A
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36 M 2016 07788 15/11/2016 S.C. VENETO MEDICAL S.R.L. experience

37 M 2016 07789 15/11/2016 S.C. CARNIVON KFT Sigma technik

38 M 2016 07790 15/11/2016 S.C. NADENKA S.R.L. OXYSOL AUTOMOTIVE
PROFESSIONAL CLEANER
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(210) M 2016 06913
(151) 01/11/2016
(732) S.C. INSIDE DIVISION S.R.L., Str.

Mihail Sebastian nr. 135, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORIGINI Româneşti

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru

(531) Clasificare Viena:090109; 250119;
260418; 270501; 290113;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
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.
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
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07644
(151) 15/11/2016
(732) GHEORGHIU MIRCEA MIHAIL,

Str. Moldoviţa nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRO REFINISH

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:241513; 270315;
270501; 290112;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
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loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07688
(151) 15/11/2016
(732) CIPRU INVESTSMENTS FOOD

INDUSTRY S.R.L., Şos. Centura nr.
2-4, judeţul Ilfov, , TUNARI
ROMANIA 

(540)

Elite BAKERS

(591) Culori revendicate:galben, roşu
(531) Clasificare Viena:050317; 080103;

080107; 080108; 090110; 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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07753
(151) 15/11/2016
(732) GES RAPID SERVICE S.R.L., Str.

Vulturilor, nr. 89-91, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MECANERO www.mecanero.ro

(531) Clasificare Viena:170507; 270315;
270501;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07754
(151) 15/11/2016
(732) S.C. GLOBALFOODTECH S.R.L.,

Str. Dristorului nr. 91-95, bl. C, et. 9,
ap. 907, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FOOD BOOKING

(531) Clasificare Viena:110103; 110104;
260106; 260116; 270501;  

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

9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software, programe de calculator
de orice tip, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descarcate dintr-o reţea
informatică externă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07755
(151) 15/11/2016
(732) GENMOD SERV S.R.L., Str.

Mărăşeşti, nr. 282, bl. 163, sc. C, et. 1,
ap. 5, Jud. Prahova, 100023,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

GENMOD SERV

(591) Culori revendicate:galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

270522; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07757
(151) 15/11/2016
(732) ATELIERE BANICA S.R.L., Str.

Independenţei, nr. 336B, Jud. Bistriţa
Năsăud, 427105, LECHINTA
ROMANIA 

(540)

CRAMA VIE-VIN LECHINTA

(531) Clasificare Viena:050319; 050710;
250119; 270501; 270509; 270515;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07758
(151) 15/11/2016
(732) S.C. DAMILA S.R.L., Comuna

M ă c i u c a ,  J u d .  V â l c e a ,  ,
LOCALITATEA BOTORANI
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)

DESTINAT SA DUREZE

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru cai ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07759
(151) 15/11/2016
(732) EDUKATIV DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Aleea Zamora, nr. 1, bl.
175, sc. D, et. 2, ap. 72, Jud. Prahova,
100261, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ReCreaţia copiilor

(531) Clasificare Viena:270501; 270505;
270512;  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalat; caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07760
(151) 15/11/2016
(732) MANUCU MONICA, Str. Mirelei nr.

18, bl. C24, sc. A, ap. 8, Jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

REAL HOUSE

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07781
(151) 15/11/2016
(732) DEUTEK S.A., Str. Cătănoaia nr. 33,

sector 3, 032903, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OSKAR PRO EXPERT

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută;
adezivi pentru industrie.
2 Vopsele; firnisuri; lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07782
(151) 15/11/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.

Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, 070000, BUFTEA ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

A Angst DIN 1990

(591) Culori revendicate:alb, roşu (Pantone
185C)

(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
050521; 260106; 270501; 270504;
270521; 270701; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci depuse în data de 15.11.2016

10

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07783
(151) 15/11/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.

Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, 070000, BUFTEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

A Angst DIN 1990

(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
050521; 260106; 270501; 270504;
270521; 270701;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07784
(151) 15/11/2016
(732) TESY OOD, Madara blvd., 48, 9700,

SHUMEN BULGARIA 
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, Bd.

Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B, ap. 52,
sector 2 Bucureşti

(540)

Elprom

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
alimentare cu apă şi instalaţii sanitare; aparate
pentru cazane de încălzire de alimentare;
cazane (altele decât părţile de maşini);
încălzitoare de apă; instalaţii de purificare a
apei; cazane de încălzire cu gaz;
condensatoare cu gaz (altele decât părţile de
maşini); duşuri; instalaţii de baie; instalaţii de
climatizare; cazane de încălzire; cazane de
abur (altele decât părţile de maşini); radiatoare
(încălzire); radiatoare de încălzire centrală;
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radiatoare electrice; accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru aparate de apă; accesorii de
reglare şi de siguranţă pentru aparate de gaz;
bobine (părţi ale instalaţiilor de răcire de
distilare, de încălzire); fitinguri pentru baie cu
aer cald; aparate de dedurizare a apei şi
instalaţii; filtre (părţi de uz casnic sau de
instalaţii industriale); instalaţii electrice de
încălzire prin pardoseală; instalaţii de saună
pentru baie; colectoare solare termice
(încălzire); instalaţii de ventilare, ventilatoare;
ventilatoare (aer condiţionat); ventilatoare
(părţi ale instalaţiilor de condiţionare a
aerului); suflante de fum; preîncălzitoare de
aer; încălzitoare de imersiune; aparate de
încălzire; plăci de încălzire; pompe de căldură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07785
(151) 15/11/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.

Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, 070000, BUFTEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

      Angst

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07787
(151) 15/11/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.

Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, 070000, BUFTEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

A
531) Clasificare Viena:050502; 050520;

270504; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07788
(151) 15/11/2016
(732) S.C. VENETO MEDICAL S.R.L.,

Str. Gen. Ştefan Burileanu nr. 8-10,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

experience

(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 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 plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07789
(151) 15/11/2016
(732) S.C. CARNIVON KFT, Str. Martirok

nr. 17., 2145, Kerepes UNGARIA 

(540)

Sigma technik

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

1 Produse chimicale pentru tehnică de
încălzire; produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07790
(151) 15/11/2016
(732) S.C. NADENKA S.R.L., Str.

Principală nr. 118, Comuna Mândra,
Judeţul Braşov, 507127, SAT
RÂUŞOR ROMANIA 

(540)

OXYSOL AUTOMOTIVE          
PROFESSIONAL CLEANER

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270503; 270511; 270525; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07771
(151) 15/11/2016
(732) SEDER ESTABLISHMENT

LIMITED, Office 16, Verdala
Business Centre, Level 1, LM
Complex, Brewery Street, BKR 3000,
MRIEHEL BIRKIRKARA MALTA
MT

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

(540)

ULPIO COOKINO

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

30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; produse de patiserie;
produse de cofetărie; ciocolată; produse pe
bază de cacao sau ciocolată; bomboane de
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
conţinând praline; glazuri cu aromă de
ciocolată; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
biscuiţi din cereale sau făină; biscuiţi pentru
consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente
cu diverse arome; biscuiţi dulci sau săraţi
pentru consum uman, cu sau fără glazură şi/
sau umpluturi; dulciuri şi biscuiţi tradiţionali;
biscuiţi; napolitane; biscuiţi cu cremă; biscuiţi
(eugenii) cu diverse arome cu sau fără glazură
şi / sau umpluturi; brioşe, prăjituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07772
(151) 15/11/2016
(732) SEDER ESTABLISHMENT

LIMITED, Office 16, Verdala
Business Centre, Level 1, LM
Complex, Brewery Street, BKR 3000,
MRIEHEL BIRKIRKARA MALTA
MT

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

(540)

ULPIO DIGESTINI

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

30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; produse de patiserie;
produse de cofetărie; ciocolată; produse pe
bază de cacao sau ciocolată; bomboane de
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
conţinând praline; glazuri cu aromă de
ciocolată; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
biscuiţi din cereale sau făină; biscuiţi pentru
consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente
cu diverse arome; biscuiţi dulci sau săraţi
pentru consum uman, cu sau fără glazură şi/
sau umpluturi; dulciuri şi biscuiţi tradiţionali;
biscuiţi; napolitane; biscuiţi cu cremă; biscuiţi
(eugenii) cu diverse arome cu sau fără glazură
şi / sau umpluturi; brioşe, prăjituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07773
(151) 15/11/2016
(732) Carrefour Romania S.A., Str. Gara

Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 4-7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Vizavi

(531) Clasificare Viena:100311; 190112;
270501; 270505;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificarii 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 clasificarii de la Nisa)
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere; 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 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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa)
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificarii de la Nisa)
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificarii de la Nisa)
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor), pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07774
(151) 15/11/2016
(732) S.C. WE ARE MONO S.R.L., Bdul.

Schitu Măgureanu nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

T SHIRT VAN

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07775
(151) 15/11/2016
(732) ZCR MANAGEMNET CAFE

S.R.L., Str. Nerva Traian nr. 11, bl.
M68, sc. 2, et. 4, ap. 50, camera 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HANDSOME MONK Forever green
VITALITY FRESHNESS HEALTHY

(591) Culori revendicate:alb, verde (pantone
355C)

(531) Clasificare Viena:020101; 241515;
241521; 260314; 270501; 290103;  

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

16 Hârtie, carton, şi produse din aceste

materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colorate) 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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, tapioca, sago,
înlocuitori cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administratia comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07776
(151) 15/11/2016
(732) S.C. CLAUDIA PROPERTIES

S.R.L., Str. Anastasie Simu nr. 6, sc.
B, et. 1, ap. 18, camera 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLAUDIA FLORENTINA

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri. 
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07777
(151) 15/11/2016
(732) IOSIF DOINA, Şos. Ştefan cel Mare

nr. 60, bl. 41, sc. B, ap. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

108 DINAMIC

(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020123; 270501; 270701; 270711;  

(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 clasificarii de Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07778
(151) 15/11/2016
(732) SERDAN TEODOR ANDREI, Str.

Viitorului bl. 20, sc. C, ap. 6, judeţul
Braşov, , SACELE ROMANIA 

(732) TURCU ANDREI-EMANUEL, Str.
Mr. Sever Niculescu nr. 5, judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

PANDA SOUND

(531) Clasificare Viena:030124; 0317;
270501;  

(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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07779
(151) 15/11/2016
(732) S.C. NITELA IMPEX S.R.L., Cartier

Brazda lui Novac nr. 215, judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Ana Traditional

(531) Clasificare Viena:050520; 050522;
250113; 270501; 270503; 270512;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07780
(151) 15/11/2016
(732) S.C. NITELA IMPEX S.R.L., Cartier

Brazda lui Novac nr. 215, judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Mila 23

(531) Clasificare Viena:011524; 020112;
020116; 030910; 030924; 090107;
180302; 270501; 270725;  

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

29 Peşte şi produse din peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07761
(151) 15/11/2016
(732) GAVRILIU LAURA, Str. Al.

Lăpuşneanu nr. 1, bl. D2, sc. D, et. 4,
ap. 74, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

Lulu et moi

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

24 Tesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi 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).
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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07762
(151) 15/11/2016
(732) S.C. MELINTEANU PREST S.R.L.,

Str. Moldova nr. 13, jud. Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

SCOALA DE SOFERI MELINTEANU
SERIOZITATE SI PROFESIONALISM

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 270511; 290112;  

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

41 Educaţie, instruire, organizarea de cursuri
pentru şcoala de şoferi, pregătire profesională
în vederea transporturilor (emiterea de
documente privind atestarea profesională în
domeniul instruirii auto).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07763
(151) 15/11/2016
(732) S.C. HARY GOLD S.R.L., Str.

Brăilei nr. 16, centru, jud. Galaţi,
807265, GALAŢI ROMANIA 

(540)

GRATARUL CU JAR PICNIC HOUSE
Tradiţional, gustos, proaspăt, sănătos!

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
alb, gri

(531) Clasificare Viena:050921; 270315;
270501; 270511; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07765
(151) 15/11/2016
(732) STANCIU CRISTIAN, Str. Sf.

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

(540)

HOTEL ASTORIA CITY CENTER

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07766
(151) 15/11/2016
(732) STANCIU CRISTIAN, Str. Sf.

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

(540)

HOTEL TRAIAN CITY CENTER

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07767
(151) 15/11/2016
(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)

GRĂDINIŢA, ŞCOALA PRIMARĂ Şl
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FEG

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07768
(151) 15/11/2016
(732) NACHE ADRIAN, Str. Petalelor nr.

5, jud. Ilfov, 077015, BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

Kaiterum

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de terapie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07769
(151) 15/11/2016
(732) CIUCANU BOGDAN, Str. Plevnei

nr. 2, bl. L3, sc. A, etaj 4, ap. 18, jud.
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

Maria's Ladybugs produse handmade

(531) Clasificare Viena:031309; 170225;
270501; 270524;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07770
(151) 15/11/2016
(732) BRUNO BAR S.R.L., Str. Mihail

Mirinescu 16, parter, cam 2, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRUNO wine bar and bistro Established
2008

(591) Culori revendicate:bordeaux

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290101;  

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

33 Băuturi alcoolice(cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06619
(151) 04/10/2016
(732) D E L L A L U I  ( S o c i é t é  a

responsabilité limitée), Rue Ariane
II, Espace Valentin Nord, F-25480,
Miserey-Salines FRANTA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DELAHAYE

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜




