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Cereri Mărci publicate în 14.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 01465 07/03/2016 PASCOVSKI CLAUDIU

VICTORIAN
MONKS OF FUTURE

2 M 2016 01544 05/03/2016 ANGHELOIU GIULIO Q PREMIER

3 M 2016 01545 05/03/2016 ASOCIATIA SF3 ZALAU Baptist

4 M 2016 01546 05/03/2016 CASA DE VINURI STEFANESTI LATTITUDE

5 M 2016 01547 05/03/2016 CASA DE VINURI STEFANESTI LOUNGEITUDE

6 M 2016 01548 06/03/2016 DAVID DORU SEKA

7 M 2016 01549 07/03/2016 MUCHE ELENA-MADALINA
GANESCU CRISTIAN

NOOBZ

8 M 2016 01550 07/03/2016 ASOCIATIA SFERA FACTOR Next Season

9 M 2016 01551 07/03/2016 PFA TIMOFTE G. DANIEL-VASILE
- CABINET MEDICAL

NOBEZ

10 M 2016 01552 07/03/2016 S.C. VERONICA ART S.R.L. VERONICA FRISAN

11 M 2016 01553 07/03/2016 S.C. PRISMA SERV COMPANY
S.R.L.

PRISMA

12 M 2016 01554 07/03/2016 S.C. LABOREX S.R.L. OILTECH industrial fluids

13 M 2016 01555 07/03/2016 S.C. EVIDENT GROUP S.R.L. W WILLGO

14 M 2016 01556 07/03/2016 NEAGU MIHAI ADRIAN Bioscalin

15 M 2016 01557 07/03/2016 MACARIE ADRIAN
POPA IOANA CRISTINA

CERBUL DE AUR BRASOV -
ROMÂNIA

16 M 2016 01558 07/03/2016 MACARIE ADRIAN
POPA IOANA CRISTINA

FESTIVALUL CERBUL DE AUR
BRASOV

17 M 2016 01559 07/03/2016 MILOVAN PAVEL KAIZEN KI RYU

18 M 2016 01560 07/03/2016 PINZARU PETRICA MayRa
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2016 01561 07/03/2016 S.C. REAL LIFE S.R.L. BOCP Business Online Control
Panel

20 M 2016 01562 07/03/2016 S.C. ANA PAN S.A. ANA PAN

21 M 2016 01563 07/03/2016 S.C. MACROMEX S.R.L. STIU CE MANANC

22 M 2016 01564 07/03/2016 S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A. EXTRADUR 52

23 M 2016 01565 07/03/2016 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. winbuy

24 M 2016 01566 07/03/2016 House of Prince A/S KING'S

25 M 2016 01567 07/03/2016 GALANI OLIMPIU EUGEN (Z)ONE

26 M 2016 01568 07/03/2016 GALANI OLIMPIU EUGEN BEAUTY (Z)ONE

27 M 2016 01569 07/03/2016 GALANI OLIMPIU EUGEN Z.ONE

28 M 2016 01570 07/03/2016 CIPRIAN JURUBESCU CLUBUL SPORTIV COLŢEA
BRAŞOV 1920

29 M 2016 01571 07/03/2016 FARMER GROUP HELLAS S.R.L. Farmer
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(210) M 2016 01465
(151) 07/03/2016
(732) P A S C O V S K I  C L A U D I U

VICTORIAN, Str. Nanterre nr. 15, bl.
c7, sc. 2, ap. 3, judeţul Dolj, , DOLJ
ROMANIA 

(540)

MONKS OF FUTURE

 
(531) Clasificare Viena:241301; 241313;

270501; 270502;  

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, dvd-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01544
(151) 05/03/2016
(732) ANGHELOIU GIULIO, Şos.

Olteniţei nr. 224, bl. 6, sc. A, ap. 4,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Q PREMIER

(591) Culori revendicate:roşu, verde
 
(531) Clasificare Viena:070124; 160317;

270502; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01545
(151) 05/03/2016
(732) ASOCIATIA SF3 ZALAU, Str.

Bogdan Petriceicu Haşdeu nr.14B,
Judeţul Sălaj, 450162, ZALĂU
ROMANIA 

(540)

Baptist

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

9 Cărţi audio; cărţi electronice; emiţătoare de
televiziune; înregistrări muzicale; CD-uri cu
muzică.
16 Cărţi; cărţi documentare; cărţi educative;
cărţi manuscrise; cărţi ilustrate; cărţi şcolare;
cărţi religioase; cărţi de muzică; cărţi de
rugăciuni; manuale de instrucţiuni pentru
educaţie; cărţi pentru copii; reviste de muzică;
manuale de muzică; caiete de muzică; cărţi
muzicale tipărite.
35 Publicitate radio şi de televiziune.
38 Televiziune prin cablu; difuzare de
televiziune prin satelit; difuzarea la radio şi
televiziune; difuzarea de muzică.
40 Tipărire de cărţi.
41 Publicare de cărţi; educaţie; academii
(educaţie); educaţie muzicală; educaţie
preşcolară; creşe (educaţie); educaţie
religioasă; furnizarea educaţiei; educaţie şi
instruire; formarea echipelor (educaţie);
educaţie şi divertisment; educaţie vocaţională
pentru tineri; educaţie în domeniul
informaticii; servicii de educaţie muzicală;
servicii de educaţie tehnologică; servicii de
educaţie universitară; educaţie în domeniul
sănătăţii; consiliere în cariera (educaţie);
simpozioane pe teme de educaţie; sisteme de
joc (divertisment, educaţie); consultanţă

profesională referitoare la educaţie; informaţii
în materie de educaţie; organizare de seminarii
referitoare la educaţie; organizarea de
congrese în domeniul educaţiei; organizare de
conferinţe; organizare de conferinţe
educaţionale; organizare de reuniuni şi
conferinţe; organizarea şi conducerea de
conferinţe; producţie de televiziune;
programare de televiziune (programare);
montaj de programe de televiziune; prezentare
de programe de televiziune; seriale de
televiziune prin satelit; divertisment de radio
şi televiziune; producţie de filme pentru
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; producţie de programe de
televiziune; producţii de film, televiziune şi
radio; divertisment muzical; formare
muzicală; editare muzicală; cursuri de muzică;
producţia de muzică; înregistrări de muzică;
organizare de divertisment muzical; servicii
de formare cu privire la discursul oral; scriere
de discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare; servicii educative în materie de
dezvoltare spirituală.
45 Servicii astrologice şi spirituale; furnizare
de informaţii cu privire la religie; servicii
funerare; îndrumare spirituală; consiliere
spirituală; călăuzire (spirituală); consiliere cu
privire la orientarea spirituală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01546
(151) 05/03/2016
(732) CASA DE VINURI STEFANESTI,

Str. Morii nr. 150, Judeţul Argeş,
117715, ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01547
(151) 05/03/2016
(732) CASA DE VINURI STEFANESTI,

Str. Morii nr. 150, Judeţul Argeş,
117715, ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

LOUNGEITUDE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01548
(151) 06/03/2016
(732) DAVID DORU, Str. Ciobanului nr.

22-22A, bl.M1, ap.99, Judeţul Arad,
310298, ARAD ROMANIA 

(540)

SEKA

(591) Culori revendicate:roşu
 (531) Clasificare Viena:210321; 260406;

260418; 270502; 290112;  

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

9 Programe pentru calculatoare de
monitorizare a sistemelor de alarmă.
38 Servicii de dispecerat şi monitorizare.
42 Crearea şi dezvoltarea echipamentelor şi a
programelor de calculator pentru
monitorizarea şi transmiterea mesajelor de la
sistemelor de alarmă, comunicatoare GSM,
GPRS, TCT, sisteme de alarmare, camere şi
echipamente supraveghere video.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01555
(151) 07/03/2016
(732) S.C. EVIDENT GROUP S.R.L., Str.

Dragoş Vodă nr. 80, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

W WILLGO

 (531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270508; 270524;  

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

7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
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magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care functioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01550
(151) 07/03/2016
(732) ASOCIATIA SFERA FACTOR, Str.

Tatarasi nr. 67, Judeţul Iaşi, 700397,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Next Season

(591) Culori revendicate:negru, galben,
roşu, albastru, roz

 
(531) Clasificare Viena:090907; 270504;

270505; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01556
(151) 07/03/2016
(732) NEAGU MIHAI ADRIAN, Str.

Ecaterina Teodoroiu, nr. 14, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Bioscalin

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01557
(151) 07/03/2016
(732) MACARIE ADRIAN, Str. Castelului

100, ap. 5, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

CERBUL DE AUR BRASOV -
ROMÂNIA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte

clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
 05-07.03.2016

(210) M 2016 01558
(151) 07/03/2016
(732) MACARIE ADRIAN, Str. Castelului

100, ap. 5, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL CERBUL DE AUR
BRASOV

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

7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse ?n alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
 05-07.03.2016

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01551
(151) 07/03/2016
(732) P F A  T I M O F T E  G .

DANIEL-VASILE - CABINET
MEDICAL, Şos. Păcurari nr. 75, bl.
477, sc. B, et. 2, ap. 8, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

NOBEZ

(591) Culori revendicate:gri (pantone cool
gray 1C), roşu (pantone 193 C), verde

albastru deschis (pantone 7544 C),
verde albastru închis (pantone 7699 C)

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

260114; 260409; 270501; 270502;
270504; 270505; 270508; 290114;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
42 Creare şi menţinere de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01568
(151) 07/03/2016
(732) GALANI OLIMPIU EUGEN, Str.

Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9, sc. 2, et. 4,
ap. 49, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEAUTY (Z)ONE

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01569
(151) 07/03/2016
(732) GALANI OLIMPIU EUGEN, Str.

Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9, sc. 2, et. 4,
ap. 49, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Z.ONE

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01567
(151) 07/03/2016
(732) GALANI OLIMPIU EUGEN, Str.

Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9, sc. 2, et. 4,
ap. 49, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(Z)ONE

  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01561
(151) 07/03/2016
(732) S.C. REAL LIFE S.R.L., Str.

Bujorului nr. 2, judeţul Mureş,
5 4 0 0 9 1 ,  T Â R G U  M U R E Ş
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

BOCP Business Online Control Panel

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri, negru
(531) Clasificare Viena:260406; 260409;

260418; 270501; 270502; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, echipament pentru
stingerea incendiilor (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).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01570
(151) 07/03/2016
(732) CIPRIAN JURUBESCU, Str.

Zizinului nr 114, bl. 2, sc. B, ap. 15,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV COLŢEA BRAŞOV
1920

(531) Clasificare Viena:050306; 260116;
260118; 270501; 270502;  

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

28 Jocuri sportive.
35 Management promoţional pentru
personalităţi sportive.
36 Sponsorizare financiară pentru activităţi
sportive.
37 Construcţia de complexuri sportive.
41 Activităţi sportive; antrenamente sportive;
organizarea turneelor sportive; cronometrarea
manifestărilor sportive; organizare de
competiţii sportive şi evenimente sportive;
organizare de activităţi sportive şi competiţii
sportive; organizarea de competiţii sportive;
organizare de evenimente sportive şi de
competiţii sportive; organizare de evenimente
sportive, competiţii şi turnee sportive;
organizare de turnee sportive; activităţi
sportive şi culturale; servicii sportive şi
recreative; organizarea de competiţii sportive;
organizarea de evenimente sportive; activităţi
sportive şi de recreere; arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive; servicii furnizate de
cluburi sportive; organizare de competiţii şi
evenimente sportive; organizare de
evenimente şi concursuri sportive; organizare
de activităţi sportive sau competiţii;
organizare de evenimente şi competiţii
sportive; organizare de activităţi sportive şi
competiţii; organizare şi coordonare de
evenimente sportive; servicii de antrenament
pentru activităţi sportive; activităţi de
divertisment, sportive şi culturale; producţie
de evenimente sportive pentru televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01562
(151) 07/03/2016
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie

Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANA PAN

(591) Culori revendicate:portocaliu, grena,
bej

  
(531) Clasificare Viena:110109; 110125;

270501; 270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; gheaţă; zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt, sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); condimente.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01563
(151) 07/03/2016
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STIU CE MANANC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01564
(151) 07/03/2016
(732) S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B,
et. 7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EXTRADUR 52

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

1 Adezivi pentru uz industrial; substanţe,
produse şi preparate chimice şi elemente
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naturale; acceleratori de priză a cimentului;
acceleratori pentru întărirea betonului;
acceleratori pentru reacţii chimice; aditivi
chimici pentru ciment; compoziţii chimice
utilizate în construcţii; compoziţii chimice
folosite în industria construcţiilor civile;
compoziţii chimice pentru întărirea
cimentului; compoziţii pentru fixarea
cimentului; produse pentru conservarea
zidăriei şi lucrărilor cu cărămidă (cu excepţia
vopselelor şi a uleiurilor); mijloace de filtrare
pentru substanţe chimice şi non-chimice
incluse în această clasă.
19 Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice; amestecuri de ciment;
amestecuri de mortar; amestecuri pentru
turnare refractare, nu din metal; beton
industrial folosit la lucrările de construcţii
civile; ciment; ciment pentru elemente
exterioare; betoane armate şi nearmate; ciment
şi betoane pentru drumuri laterale şi căi de
acces, platforme şi parcări, reparaţii şi finisaje
pentru zone de exterior; ciment pentru
construcţii; ciment refractar; compuşi pentru
fundaţii folosiţi în construcţii; materiale de
construcţie din beton; materiale de fundaţie
(nemetalice) folosite în construcţii; preparate
de nivelare (ciment sau mortar); conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt,
smoală, bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul materialelor de construcţii;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vânzarea materialelor de construcţii;
administraţie comercială; lucrări de birou
pentru materiale de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01552
(151) 07/03/2016
(732) S.C. VERONICA ART S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 107, ap. 47, Judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

VERONICA FRISAN

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270508; 270519; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de magazin de comerţ cu
amănuntul şi servicii de magazin de comerţ cu
amănuntul online cu privire la articole de
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; organizare de parade de modă în
scopuri comerciale; servicii de import-export
şi regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 18, 25, 26 permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
managementul afacerilor comerciale;
admin i s t r a r ea  a face r i l o r ;  func ţ i i
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administrative.
42 Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului
(design); servicii de design oferite de o casă
de modă; servicii de consultanţă în design
vestimentar; design vestimentar pentru terţi;
design de accesorii de modă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01565
(151) 07/03/2016
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

winbuy

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01566
(151) 07/03/2016
(732) House of Prince A/S, Vester

Farimagsgade 19, DK-1606,
Copenhagen V DANEMARCA 

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

(540)

KING'S

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030117;

030124; 240903; 241121; 250119;
290113;  

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

34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01571
(151) 07/03/2016
(732) FARMER GROUP HELLAS

S.R.L., Sat Ştefăneştii de Jos Str.
Linia de Centură nr. 2, Construcţia C3,
jude ţul  I l fov ,  ,  COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

Farmer

(591) Culori revendicate:verde (pantone
581C)

 
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

050320; 270501; 270502; 270504;
270508;  

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

29 Măsline conservate, măsline preparate,
pastă de măsline.
31 Măsline crude.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01559
(151) 07/03/2016
(732) MILOVAN PAVEL, Nr. 266, jud.

Arad, , LOCALITATEA SAGU
ROMANIA 

(540)

KAIZEN KI RYU

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050519;

050520; 050521; 260104; 260116;
260118; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01560
(151) 07/03/2016
(732) PINZARU PETRICA, Str. Calea 13

Septembrie, nr. 214, bl. V45, sc. 1, et.
6, ap. 27, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MayRa

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01553
(151) 07/03/2016
(732) S.C. PRISMA SERV COMPANY

S.R.L., Str. Petru Poni nr. 13, bl.
573A, Tronson I, parter, ap. 2, Judeţul
Iaşi, , IAŞI 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 G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PRISMA

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,

servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01554
(151) 07/03/2016
(732) S.C. LABOREX S.R.L., Str. Mihai

Bravu nr. 206, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

OILTECH industrial fluids

 
(531) Clasificare Viena:011505; 130101;

260418; 270504; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii pentru extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura materialelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi pentru
industrie.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01549
(151) 07/03/2016
(732) MUCHE ELENA-MADALINA,

Comuna Dofteana, Judeţul Bacău, ,
SAT DOFTEANA ROMANIA 

(732) GANESCU CRISTIAN, Aleea
Aliorului nr. 1, bl. E11, ap. 18, et. 4,
sc. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOOBZ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate prin organizarea de
campanii de promovare.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web;
dezvoltarea de software personalizat pentru
clienţi; servicii IT bazate pe domeniul de ştiri
cu conţinut audio video.

˜˜˜˜˜˜˜


