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Cereri Mărci publicate în data de 05.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00452 29/01/2016 S.C. PRODLACTA S.A. PRODLACTA CHEDDAR

2 M 2016 00454 29/01/2016 SOSU GEORGETA-IULIANA joli bebe

3 M 2016 00511 29/01/2016 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. hartwinn

4 M 2016 00562 29/01/2016 S.C. GLOBAL NETWORK S.R.L. Drimus

5 M 2016 00563 29/01/2016 S.C. GLOBAL NETWORK S.R.L. ERGOS

6 M 2016 00564 29/01/2016 ASOCIATIA ART IMAGE A artlmage

7 M 2016 00567 29/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. HAPPY CHANNEL

8 M 2016 00568 29/01/2016 S.C. RIVIERA REZIDENCE S.R.L. M METROPOLIS
ROULETTE&SLOTS

9 M 2016 00569 29/01/2016 S.C. RIVIERA REZIDENCE S.R.L. M METROPOLIS CASINO

10 M 2016 00570 29/01/2016 S.C. DANAVI S.R.L. DANAVI

11 M 2016 00571 29/01/2016 S.C. AMEDEEA COMPANY S.R.L. RESTAURANT AMEDEEA
PIZZERIE

12 M 2016 00572 29/01/2016 BENE JÁNOS
BENE LÁSZLÓ

BENEFERR

13 M 2016 00573 29/01/2016 REBENCIUC MARIUS-PETRE proBIO

14 M 2016 00574 29/01/2016 URETU IOANA CAMELIA Cărţi, Dulciuri şi Flori

15 M 2016 00575 29/01/2016 COSTACHE CĂTĂLIN PETRE ATLANTIC

16 M 2016 00576 29/01/2016 WALMARK AS Walmark. Fă un pas către
sănătate

17 M 2016 00577 29/01/2016 S.C. FARM ALEX S.R.L. Sănătatea pe care ţi-o poţi
permite
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18 M 2016 00578 29/01/2016 ŢURA VALENTIN AVRAM LaTaifas

19 M 2016 00579 29/01/2016 ŢURA VALENTIN AVRAM la taifas
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(210) M 2016 00452
(151) 29/01/2016
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

PRODLACTA CHEDDAR

(591) Culori revendicate:auriu, galben,
verde, negru, maro, bej, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050317; 070106;

070124; 090110; 250113; 250119;
270501; 270507; 270508; 290115;  

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

29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00454
(151) 29/01/2016
(732) SOSU GEORGETA-IULIANA, Str.

Clopotari nr. 6, bl. 920B, sc. A, ap. 19,
jud. Iaşi, 700706, IAŞI ROMANIA 

(540)

joli bebe

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

35 Prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00511
(151) 29/01/2016
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

hartwinn

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270508; 270524; 290113;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00562
(151) 29/01/2016
(732) S.C. GLOBAL NETWORK S.R.L.,

Str. Argonului nr. 17, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Drimus

  
(531) Clasificare Viena:070110; 070124;

070125; 270501; 270508;  

(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 şi instalaţii sanitare.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;

chihlimbar galben.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00563
(151) 29/01/2016
(732) S.C. GLOBAL NETWORK S.R.L.,

Str. Argonului nr. 17, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ERGOS

  
(531) Clasificare Viena:120109; 260416;

270501; 270502;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00564
(151) 29/01/2016
(732) ASOCIATIA ART IMAGE, Str.

Alexandru Vaida Voevod nr. 53-55,
bl. Clădirea 2, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA 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)

A artlmage

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), gri (pantone cool gray 11C)

  
(531) Clasificare Viena:260323; 270506;

290112;  

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

40 Montaj fotografii; gravare fotografică a
hârtiei (imprimare, developare); retuşarea
digitală a fotografiilor; prelucrarea şi finisarea
fotografiilor.
41 Activităţi culturale şi de divertisment;
servicii culturale; furnizare de activităţi
culturale; coordonare de evenimente culturale
şi organizare de concursuri; ateliere organizate

în scopuri culturale; realizări de expoziţii cu
scopuri culturale; organizare de festivităţi,
prezentări, spectacole, evenimente şi
conferinţe în scopuri culturale, artistice şi
educative; cursuri de instruire în tabere
educative; cursuri de fotografie; servicii de
fotografie creativă; fotografii de tip portret,
editare de filme (fotografice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00567
(151) 29/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAPPY CHANNEL

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 261112;

270501; 270502; 270508; 290101;  

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date computerizate;
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organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de (discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00568
(151) 29/01/2016
(732) S.C. RIVIERA REZIDENCE

S.R.L., Str. Mihail Eminescu nr. 1-4,
judeţul Bistriţa Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

M METROPOLIS ROULETTE&SLOTS

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

(531) Clasificare Viena:010105; 260118;
260418; 261107; 270501; 270502;
270508; 270521; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00569
(151) 29/01/2016
(732) S.C. RIVIERA REZIDENCE

S.R.L., Str. Mihail Eminescu nr. 1-4,
judeţul Bistriţa Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

M METROPOLIS CASINO

(591) Culori revendicate:galben, auriu, alb,
roşu
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(531) Clasificare Viena:010103; 260118;

261107; 270501; 270508; 270521;
290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00570
(151) 29/01/2016
(732) S.C. DANAVI S.R.L., Str. Cazărmilor

nr. 3, bl. CFR, ap. 108, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

DANAVI

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:080510; 180503;

270501; 270502; 270507; 290112;  

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

13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; artificii.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00571
(151) 29/01/2016
(732) S.C. AMEDEEA COMPANY

S.R.L., Str. Tibrului nr. 45, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

RESTAURANT AMEDEEA PIZZERIE

(591) Culori revendicate:galben, maro,
neagră

  
(531) Clasificare Viena:071508; 250125;

250301; 270501; 270508; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
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carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, 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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
41 Educaţie; instruire; divert!sment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00572
(151) 29/01/2016
(732) BENE JÁNOS, Str. Tineretului nr. 6,

j u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 1 1 0 ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(732) BENE LÁSZLÓ, Com. BRĂDUŢ nr.
240, judeţul Covasna, , TĂLIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BENEFERR

(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
140502; 270508; 270512;  

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

6 Matale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice transportabile metalice;
materiale metalice pentru căile ferate; cabluri
şi fire metalice neelectrice; produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; case de bani; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri. 
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00573
(151) 29/01/2016
(732) REBENCIUC MARIUS-PETRE,

Str. Barboşi nr. 31, bl. B7, sc. 3, ap.
53, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

proBIO
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(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

(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
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; dezinfectante.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00574
(151) 29/01/2016
(732) URETU IOANA CAMELIA, Str.

Petru Rareş nr. 4, bl. P28, sc. A, et. 3,
ap. 14, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Cărţi, Dulciuri şi Flori

(591) Culori revendicate:roz (pantone
189C), negru

(531) Clasificare Viena:250119; 260118;
270501; 290112;  

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
cărţi, reviste, aranjamente florale, produse de
cofetărie şi patiserie, dulceţuri, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori;
activităţi de import-export cu produse de tipul
celor sus-menţionate; lanţ de magazine şi
magazine online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizarea de evenimente; servicii
educative şi de instruire în domeniul
aranjamentelor florale, dulceţurilor, patiseriei
şi cofetăriei; cursuri de pregătire şi ateliere de
lucru profesionale în domeniul aranjamentelor
florale, dulceţurilor, patiseriei şi cofetăriei;
seminarii, conferinţe şi evenimente de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00575
(151) 29/01/2016
(732) COSTACHE CĂTĂLIN PETRE,

Str. Baltagului nr. 3, bl. V77, sc. 2, et.
7, ap. 49, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ATLANTIC

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030402;

050501; 090110; 240109; 240110;
250113; 270501;  

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

43 Restaurante; catering de alimente şi
băuturi; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00576
(151) 29/01/2016
(732) WALMARK AS, Oldrichovice c 44,

739 61, TRINEC REPUBLICA CEHA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Walmark. Fă un pas către sănătate

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

3 Produse pentru toaletă; preparate pentru
igienă orală; articole de parfumerie şi
odorizante; preparate pentru curatarea şi
îngrijirea corpului; uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice; cosmetice; geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal; uleiuri pentru
masaj; unguente de uz cosmetic; sprayuri cu
apă minerală de uz cosmetic; serveţele
impregnate pentru uz cosmetic; serveţele
impregnate cu produse cosmetice; preparate
cosmetice pentru slăbire; produse de toaletă
nemedicinale; prosoape din hârtie pentru
mâini, impregnate cu produse cosmetice;
produse cosmetice pentru uz personal;
preparate cosmetice care ajută la slăbit; uleiuri
pentru parfumuri şi esenţe; uleiuri eterice;
aromatizanţi (uleiuri esenţiale); uleiuri
naturale de uz cosmetic; uleiuri naturale de
curăţare; uleiuri minerale (cosmetice); uleiuri
de uz cosmetic; uleiuri pentru toaletă
personală; esenţe eterice; deodorante şi
antiperspirante; farduri (cuprinse în această
clasă); săpunuri şi geluri; preparate pentru
baie; produse pentru epilare şi bărbierit;
preparate pentru îngrijirea pielii; preparate şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 29.01.2016

11

tratamente pentru păr. 
5 Produse farmaceutice şi parafarmaceutice;
siropuri medicinale; extracte din plante
medicinale; preparate cu vitamine; minerale şi
produse multiminerale; ceaiuri din plante;
ierburi medicinale; substanţe dietetice de uz
medical; ape minerale şi băuturi dietetice de
uz medical; alimente dietetice de uz medical;
aditivi alimentari de uz medical; preparate sau
hrană din proteine în scopuri medicale;
balsamuri şi creme şi unguente de uz medical;
preparate chimice de uz medical; uleiuri
medicinale; grăsimi de uz medical; plasturi;
benzi adezive pentru uz medical; săruri
medicinale; tincturi de uz medical; extracte
sau siropuri terapeutice din plante; concentrate
cu proteine ca suplimente nutritive pentru
alimente; drojdie de uz farmaceutic;
suplimente alimentare cu excepţia celor pentru
scopuri medicinale şi care conţin substanţe de
origine animală; suplimente alimentare, cu
excepţia celor terapeutice şi care conţin
substanţe de origine vegetală; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale;
suplimente nutritive; suplimente alimentare şi
preparate dietetice; pansamente, bandaje şi
plasturi medicali; produse şi articole pentru
igienă; dezinfectanţi şi antiseptice; produse
absorbante pentru igienă personală;
deodorante şi purificatoare de aer; produse
pentru igienă feminină; produse farmaceutice
şi parafarmaceutice; preparate şi articole
medicinale şi veterinare; preparate şi articole
dentare; băuturi dietetice de uz medical;
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale; suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale;
suplimente alimentare pe bază de albumină;
antioxidanţi; suplimente alimentare şi
dietetice; băuturi (suplimente dietetice);
suplimente dietetice pentru consumul uman;
suplimente alimentare pe bază de minerale;

suplimente alimentare pe bază de laptişor de
matcă; suplimente alimentare pe bază de
enzime; preparate multivitaminice; alimente
pentru diabetici (produse speciale); suplimente
alimentare proteice; preparate cu amestec de
vitamine; suplimente vitaminice şi minerale;
fibre dietetice; suplimente dietetice pentru
copii mici; produse dietetice de cofetărie
adaptate pentru scopuri medicale; substanţe
dietetice pentru bebeluşi; alimente dietetice
adaptate pentru copii; apă de gură pentru uz
medical; ape de gură; articole absorbante
pentru igienă personală; preparate pentru
neutralizarea mirosurilor; scutece pentru copii
şi pentru incontinenţă; articole sanitare
absorbante; scutece igienice pentru
incontinenţă; îmbrăcăminte sanitară; preparate
de diagnosticare; remedii naturale şi
farmaceutice; preparate pentru baie de uz
medical; săruri pentru băi de ape minerale;
săruri de uz medical pentru baie; ape minerale
pentru uz medicinal; brăţări antireumatismale;
brăţări de uz medical; preparate cu
oligoelemente pentru consumul uman;
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman şi animal; serveţele impregnate cu
medicamente; bandaje adezive; plasturi şi
materiale pentru pansamente; plasturi cu
medicament; pansamente de uz medical; benzi
pentru venele varicoase; vată hidrofilă (de uz
medical); tampoane de uz medical; tampoane
impregnate cu substanţe medicamentoase;
medicamente pe bază de plante; băuturi pe
bază de plante, de uz medicinal; compoziţii
din plante medicinale de uz medical; ceai
medicinal; tablete de uz farmaceutic; creme
farmaceutice; preparate farmaceutice; loţiuni
de piele medicinale; alifii medicinale; creme
de uz medical, pentru îngrijirea pielii; creme
pentru stimularea orgasmului; creme pentru
ameliorarea durerii; creme pentru mâini de uz
medical; poţiuni medicinale; spray de gură
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medicinal; preparate oftalmologice;
cataplasme; gumă de mestecat de uz medical;
cosmetice medicale.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata şi informaţii pentru consumatori
despre produse farmaceutice şi sanitare,
articole medicale, preparate medicinale,
suplimente nutriţionale şi substanţe dietetice,
preparate şi produse de igienă, preparate
dezinfectante şi antiseptice, produse
absorbante pentru igienă personală,
deodorante, produse destinate igienei la femei,
cosmetice, articole de parfumerie, preparate
pentru igienă personală; prezentare de produse
în scopuri promoţionale; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare şi
sanitare şi produse medicale; servicii de
vânzare cu amanuntul în legătură cu preparate
dietetice; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă; servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare; prezentare de produse;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00577
(151) 29/01/2016
(732) S.C. FARM ALEX S.R.L., Str.

Alexandru Marghiloman nr. 94,
Judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Sănătatea pe care ţi-o poţi permite

(531) Clasificare Viena:050311; 050313;
270501; 270508;  

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

44 Servicii farmaceutice specifice farmaciilor,
în special distribuire de produse farmaceutice,
furnizare de informaţii şi consiliere cu privire
la produse farmaceutice şi alte servicii prestate
de farmacişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00578
(151) 29/01/2016
(732) ŢURA VALENTIN AVRAM, Str. 8

Martie nr. 10, bl. 10, ap. 18, judeţul
Hunedoara, , PETRILA ROMANIA 

(540)

LaTaifas



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 29.01.2016

13

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
35 Servicii de revista presei (culegerea
ştirilor).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00579
(151) 29/01/2016
(732) ŢURA VALENTIN AVRAM, Str. 8

Martie nr. 10, bl. 10, ap. 18, judeţul
Hunedoara, , PETRILA ROMANIA 

(540)

la taifas

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

16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalat;
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate pentru terţi pe internet;
difuzarea publicităţii pe internet pentru terţi;
servicii de publicitate furnizate prin internet;
închirieri de spaţiu publicitar pe internet;

închiriere de spaţiu publicitar pe internet;
servicii de informaţii comerciale, prin internet;
compilare de anunţuri publicitare pentru
utilizare pe internet; compilare de reclame
pentru pagini web pe internet; publicitate;
administraţie comercială.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe prin
internet; transmitere de date pe internet;
furnizarea accesului la informaţii pe internet;
furnizarea accesului la portaluri pe internet;
transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet; furnizarea accesului la forumuri pe
internet; furnizarea accesului utilizatorilor la
portaluri pe internet; asigurarea accesului la
baze de date pe internet; difuzare de programe
video şi audio prin internet; acces la conţinut,
pagini de internet şi portaluri; furnizarea
accesului la un site web de discuţii pe internet;
distribuire de date sau imagini audiovizuale
printr-o reţea informatică globală sau prin
internet.
41 Publicare de reviste pe internet; servicii
educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet; publicare
electronică de texte şi materiale tipărite, cu
excepţia textelor publicitare, pe internet;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Găzduire de platforme pe internet;
actualizare de pagini de internet; găzduirea de
conţinut digital pe internet; compilare de
pagini web pentru internet; creare de site-uri
pe internet; proiectare şi dezvoltare de pagini
de internet; elaborare de programe de
calculator pentru internet; dezvoltare de soluţii
software pentru furnizorii şi utilizatorii de
internet; proiectare şi creare de pagini de
internet pentru alte persoane; proiectare,
creare, găzduire şi întreţinere de pagini de
internet pentru terţi; găzduire de spaţiu de
memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse şi servicii; creare şi
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întreţinere de bloguri (pagini de internet
personale de tip jurnal) pentru terţi.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; consultanţă pe internet în domeniul

îngrijirii corpului şi a frumuseţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07562
(151) 18/08/2011
(732) Skn Corporation (Fze) (Société

Régie Selon La Lo N/ 2 De 1995
Décrétéé Par Le Cheik Sultan Bin
Mohammed Al Qassimi, Souverain
De Sharjah (Emirates Arabes Unis),
P . O . B o x  8 / 3 2 ,  S h a r j a h ,  ,
EMIRATELE ARABE UNITE 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

SAFETIX

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

9 Încălţăminte de protecţie; dispozitive de
protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal; îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, radiaţiilor şi
incendiilor; ochelari de protecţie, căşti de
protecţie, măşti de protecţie pentru muncitori;
dopuri pentru urechi; genunchiere pentru
muncitori; veste de salvare, veste antiglonţ;
centuri de siguranţă (altele decât

echipamentele pentru scaunele vehiculelor şi
pentru sport); măşti şi ochelari de protecţie
împotriva luminii orbitoare; costume de
protecţie pentru aviatori; aparate de protecţie
a respiraţiei, altele decât pentru respiraţia
artificială
25 Încălţăminte de toate tipurile (altele decât
încălţămintea de protecţie şi încălţămintea
ortopedică); tălpi pentru încălţăminte (altele
decât tălpile ortopedice şi din azbest);
dispozitive anti-alunecare pentru încălţăminte.
35 Vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
vânzarea prin poştă, vânzarea cu amănuntul
sau cu ridicata pe internet sau prin orice
mijloace electronice de plasare a comenzilor
de la distanţă, a următoarelor bunuri:
încălţăminte de protecţie, dispozitive pentru
uz personal împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie împotriva
accidentelor, ochelari de protecţie, căşti de
protecţie, măşti de protecţie pentru muncitori,
costume de protecţie pentru aviatori, aducerea
într-un singur loc, în beneficiul celorlalţi, a
dispozitivelor de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal (excluzând
transportul acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil
bunurile respective.

˜˜˜˜˜˜˜




