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Cereri Mărci publicate în data de 29/12/2016 
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

1 M 2016 08322 23/12/2016 S.C. AZITREND DISTRIBUTION
S.R.L.

AZITREND

2 M 2016 08673 23/12/2016 PUGLIESE OANA ANDREEA direct print

3 M 2016 08674 23/12/2016 FUNDATIA EUXINUS 153

4 M 2016 08675 23/12/2016 OSMACHE ADRIAN COFFEE MANNIA PREMIUM
QUALLLITY

5 M 2016 08676 23/12/2016 OZARCHEVICI BENIAMIN BEDAX

6 M 2016 08677 23/12/2016 S.C. FEROTERM S.R.L. FEROTERM

7 M 2016 08678 23/12/2016 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
DR. POPA MARILENA

m Dent dr. marilena popa

8 M 2016 08679 23/12/2016 S.C. KEBO STUDIO S.R.L. UPPERHOUSE

9 M 2016 08680 23/12/2016 S.C. NEW VISION MEDICAL
CENTER S.R.L.

10 M 2016 08681 23/12/2016 S.C. OGIMEX S.R.L. HOTEL PRESTIGE ALLURE
CRAIOVA

11 M 2016 08682 23/12/2016 PETRO GRUP S.R.L. PEG CONSTRUCT

12 M 2016 08683 23/12/2016 LEATHER PROJECT S.R.L. MAESTOSO

13 M 2016 08684 23/12/2016 BRAND CREATIVE S.R.L. DIGITAL ETHNIC Show Toată
România iubeşte Tehnologia

14 M 2016 08685 23/12/2016 STRATEGIC MARKET VECTOR
S.R.L.

REGISTRUL DE CADOURI

15 M 2016 08686 23/12/2016 STRATEGIC MARKET VECTOR
S.R.L.

MARKET vector

16 M 2016 08687 23/12/2016 STRATEGIC MARKET VECTOR
S.R.L.

Gift Registry

17 M 2016 08688 23/12/2016 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

BANI PENTRU ŞCOALA TA
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18 M 2016 08689 23/12/2016 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

MANAGER FOR A DAY

19 M 2016 08690 23/12/2016 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

TEACHER FOR A DAY

20 M 2016 08691 23/12/2016 S.C. EDUCATIVA S.R.L. youforum

21 M 2016 08692 23/12/2016 S.C. MIDAL FRIG MANAGEMENT
S.R.L.

FRIGSHOP ECHILIBRUL RECE

22 M 2016 08693 23/12/2016 S.C. KINETECH INDUSTRY
S.R.L.

Kinetech INDUSTRY

23 M 2016 08694 23/12/2016 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

diagrame cu umor

24 M 2016 08695 23/12/2016 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

retrograme cu umor

25 M 2016 08696 23/12/2016 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

SUDOKU PLUS pentru experţi

26 M 2016 08697 23/12/2016 ROMKOR INTERNATIONAL
S.R.L.

HYUNDAI BIOLUX
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(210) M 2016 08322
(151) 23/12/2016
(732) S.C. AZITREND DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Biharia nr. 67-77, etaj 1,
cam. 1-6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AZITREND

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

290112;  

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

9 Aparate de semnalizare; sisteme de efracţie,
respectiv senzori la mişcare; aparate pentru
înregistrarea , transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, camera de
supravegheat video, videoregistratoare;
suporturi magnetice de înregistrare (hdd hard
discuri); echipament pentru stingere
incendiilor, panouri centrale care prelucrează
semnalul de alarmă de la senzori, echipamente
pentru stingerea activă a incendiului prin apă,
pulbere şi gaz; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, cablu utp, cablu alarm, cablu svvp (de
transmiterea electricităţii), cablu rg (de
transmiterea datelor video, redresor,
acumulatoare electrice; dispozitive de control
acces (controlere, cititoare proximity card,
cititoare biometrice)
35 Comercializarea echipamentelor de sisteme
de securitate din clasa 9.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08680
(151) 23/12/2016
(732) S.C. NEW VISION MEDICAL

CENTER S.R.L., Str. Patriei nr. 24B,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:mov, negru
  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

050313; 290112;  
(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08681
(151) 23/12/2016
(732) S.C. OGIMEX S.R.L., B-dul Decebal

nr. 81, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

HOTEL PRESTIGE ALLURE
CRAIOVA

  

(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 08682
(151) 23/12/2016
(732) PETRO GRUP S.R.L., Comuna

Miroslava, Jud. Iaşi, , SAT VALEA
ADÂNCĂ ROMANIA 

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

(540)

PEG CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, negru, albastru închis, verde
închis, roşu închis

  
(531) Clasificare Viena:260304; 270501;

290114;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08683
(151) 23/12/2016
(732) LEATHER PROJECT S.R.L., Str.

Doinei, nr. 72, et. 2, Com. Dobroeşti,
Jud. Ilfov, , SAT FUNDENI
ROMANIA 

(540)

MAESTOSO

  
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;

270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminteşi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08684
(151) 23/12/2016
(732) BRAND CREATIVE S.R.L., Str.

Garoafelor 3E, Jud. Ilfov, , FUFTEA
ROMANIA 

(540)

DIGITAL ETHNIC Show Toată România
iubeşte Tehnologia

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:220105; 260207;

260418; 261114; 270501; 290113;  

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

41 Producţia de emisiuni show de
divertisment educativ prin massmedia şi
online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08685
(151) 23/12/2016
(732) STRATEGIC MARKET VECTOR

S.R.L., Aleea Cindrel nr. 37, ap. 4,
sector 3, 032389, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

REGISTRUL DE CADOURI

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

7 Maşini automate de vânzare.
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,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor, calculatoare; programe de calculator;
echipament pentru ştingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a

unor produse diverse (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comercializarea de
produse diverse sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea şi
sistematizarea de date şi informaţii despre
produse şi servicii prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; promovarea de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08686
(151) 23/12/2016
(732) STRATEGIC MARKET VECTOR

S.R.L., Aleea Cindrel nr. 37, ap. 4,
sector 3, 032389, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MARKET vector

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
galben, gri-albastru

  
(531) Clasificare Viena:241511; 260116;

260118; 261109; 290115;  

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

35 Servicii de consultanţă în afaceri;
colectarea şi sistematizarea de date în scopuri
comerciale, pentru afaceri sau pentru
cercetare; analize şi rapoarte statistice; studii
de piaţă; analiza datelor şi statisticilor
studiilor de piaţă; analize şi cercetare de piaţă;
studii de marketing; previziuni de piaţă;
servicii de informaţii despre piaţa de consum;

servicii în domeniul evaluării de piaţă;
sondaje de opinie; analiză economică în
scopuri de afaceri; furnizare de informaţii de
afaceri comerciale; inclusiv prin intermediul
unui site web sau a unei aplicaţii de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08687
(151) 23/12/2016
(732) STRATEGIC MARKET VECTOR

S.R.L., Aleea Cindrel nr. 37, ap. 4,
sector 3, 032389, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Gift Registry

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 190301;

270508; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
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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,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor, calculatoare; programe de calculator;
echipament pentru stingerea incendiilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Regruparea în beneficiul terţior, a unor
produse diverse (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
cumpere comod; comercializarea de produse
diverse sub formă de magazine en-gros sau
en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea şi sistematizarea de date şi
informaţii despre produse şi servicii prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; promovarea de bunuri şi servicii
ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08688
(151) 23/12/2016
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Lisabona nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BANI PENTRU ŞCOALA TA

  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie.
42 Servicii informatice referitoare la protecţia
programelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08689
(151) 23/12/2016
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Lisabona nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MANAGER FOR A DAY

  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie.
42 Servicii informatice referitoare la protecţia
programelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08690
(151) 23/12/2016
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Lisabona nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEACHER FOR A DAY

  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie.
42 Servicii informatice referitoare la protecţia
programelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08691
(151) 23/12/2016
(732) S.C. EDUCATIVA S.R.L., Str.

Gheorghe Grigore Cantacuzino Nr.
226A, Bl. 129E, Etaj 2, Ap. 11, Jud.
Prahova, 100466, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

youforum

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270511; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08692
(151) 23/12/2016
(732) S . C .  M I D A L  F R I G

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Buziaşului nr. 6, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

FRIGSHOP ECHILIBRUL RECE

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:011517; 270501;

270505; 270511; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de produse de uz industrial pentru
echipamentele de frig artificial (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, en gross
şi/sau en-detail, în supermarketuri, în
magazine specializate pentru produsele cu
caracter specific şi în magazine nespecializate,
prin centre comerciale, după catalog prin
reprezentanţi locali sau pe cale electronică
prin internet, prin web-site sau sub formă de
magazin on-line; servicii de import-export de
asemenea produse; organizare de expoziţii şi
târguri în scop comercial.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08693
(151) 23/12/2016
(732) S.C. KINETECH INDUSTRY

S.R.L., Str. Strungarilor nr. 8, bl. V1,
sc. 4, et. 2, ap. 71, Judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

Kinetech INDUSTRY

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270521; 290104;  

(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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08694
(151) 23/12/2016
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame cu umor

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510;  

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

16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie)
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08695
(151) 23/12/2016
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

retrograme cu umor

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270519;  

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

16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08696
(151) 23/12/2016
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SUDOKU PLUS pentru experţi

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270519;  

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

16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 23/12/2016

13

(210) M 2016 08697
(151) 23/12/2016
(732) ROMKOR INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Matei Basarab nr. 9A,
cam. 2, jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

HYUNDAI BIOLUX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei, de filtrare a apei, de
purificarea aerului şi instalaţii sanitare; capace
de toaletă cu funcţie de bideu; obiecte
sanitare; filtre apă; filtre aer.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08675
(151) 23/12/2016
(732) OSMACHE ADRIAN, Str. Iuliu

Maniu nr. 52, bl. 52, sc. A, ap. 65, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

COFFEE MANNIA PREMIUM
QUALLLITY

(591) Culori revendicate:maro, negru, crem

  
(531) Clasificare Viena:011511; 050701;

110304; 260116; 260118; 290113;  

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

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
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
30 Cafea, înlocuitori de cafea; produse pe
bază de cafea, produse obţinute din cafea;
cafea preparată şi băuturi pe bază de cafea;
băuturi gata preparate pe bază de cafea;
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băuturi pe bază de înlocuitori de cafea.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurant şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08677
(151) 23/12/2016
(732) S.C. FEROTERM S.R.L., Str. Crişan

nr. 3B, jud. Cluj, , GHERLA
ROMANIA 

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

(540)

FEROTERM

  

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
managementul afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; Informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de
reclame, difuzare de anunţuri publicitare,
publicitate online, organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale; distribuirea de
materiale publicitare, şi anume pliante,
prospecte, broşuri, mostre, distribuirea de

materiale marketing ş i  materiale
promoţionale; agenţii de import-export;
regruparea în avantajul terţilor (exceptând
transportul) a produselor: centrale si
echipamente termice, materiale pentru
instalaţii termice, electrice si sanitare, scule
electrice şi manuale, unelte, sobe, şeminee,
boilere, pompe, hidrofoare, panouri solare,
panouri radiante, radiatoare, lacuri, vopsele,
organe de asamblare, detergenţi, produse
pentru menaj, parchet, chiuveta bucătărie,
lavoar baie, vas wc, termostate digitale, baterii
de lavoar, de vană, de bide şi de bucătărie,
mobilier de baie, folie solar cu protecţie uv,
plasa de umbra, plasa de protecţie împotriva
păsărilor; plasa plante; plasa rabit, plasa gard,
rezervoare apă, pământ pentru flori, sisteme
de irigare şi picurare, permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă, sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08678
(151) 23/12/2016
(732) C A B I N E T  M E D I C A L

I N D I V I D U A L  D R .  P O P A
MARILENA, Str. Jean Monnet nr.
7A, demisol, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

m Dent dr. marilena popa

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270521;  

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

35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţelele
informatice; lucrări de birou; servicii de
marketing în domeniul stomatologiei; servicii
administrative comerciale cu privire la
asigurări stomatologice.
44 Servicii medicale; stomatologie;

s tomato log ie  es te t i că ;  consu la ţ i i
stomatologice; asistenţă stomatologică;
consiliere în domeniul stomatologiei;
furnizare de informaţii despre stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08679
(151) 23/12/2016
(732) S.C. KEBO STUDIO S.R.L., Str.

Petofi Sandor nr. 2, ap. 1, camera 2,
jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

UPPERHOUSE

(591) Culori revendicate:negru, crem

  
(531) Clasificare Viena:241501; 241507;

260418; 270501; 290112;  

(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).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 23/12/2016

16

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08673
(151) 23/12/2016
(732) PUGLIESE OANA ANDREEA,

Calea Văcăreşti nr. 336, bl. 10D, sc. 1,
etaj 7, ap. 22, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

direct print

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben, albastru, mov, verde,
portocaliu, vernil

  
(531) Clasificare Viena:050915; 270501;

290115;  

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

16 Hârtie, 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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);

materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08674
(151) 23/12/2016
(732) FUNDATIA EUXINUS, Str.

Transilvaniei nr.36A, sector.1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

153

 (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
instruire sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08676
(151) 23/12/2016
(732) OZARCHEVICI BENIAMIN, Str.

Munteniei nr. 2, ap. 2/1, jud. Timiş,
300368, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BEDAX

  
(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,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;

compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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
instruire sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj;caractere tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜


