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Cereri M|rci publicate în data de 10/10/2016 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 06576 03/10/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA NEW DAY FRESH

2 M 2016 06577 03/10/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA MORFOSE MORFOSE HAIR
CARE SERIES

3 M 2016 06578 03/10/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA Fixation

4 M 2016 06586 01/10/2016 PANDELEA BOGDAN-VLAD OLEYA

5 M 2016 06587 03/10/2016 S.C. LOTUS SECURITY S.R.L. LOTUS SECURITY

6 M 2016 06588 03/10/2016 ZET CORPORATION S.R.L. salt resort

7 M 2016 06589 03/10/2016 ARGCOMS SOCIETATE
COOPERATIVA
MEÔTEÔUG{REASC{

S.C.M. ARGCOMS CURTEA DE
ARGEÔ

8 M 2016 06590 03/10/2016 COOPERATIVA AGRICOLA VIA
DOMNULUI

VIA DOMNULUI

9 M 2016 06591 03/10/2016 TIMBUÔ ALEXANDRU-LUCIAN atelierul de pizza

10 M 2016 06592 03/10/2016 VOICU STEFAN Cuibul ArtiÕtilor

11 M 2016 06593 03/10/2016 S.C. KAPATOS S.R.L. DecorColor

12 M 2016 06594 03/10/2016 DRAGNEA MIRELA TATIANA CutiuÛa cu emoÛii

13 M 2016 06595 03/10/2016 SAFETY CREDIT S.R.L. CREDITUL ASIGURAT-FAR{
B{TAIE DE CAP

14 M 2016 06596 03/10/2016 Intersnack Group GmbH & Co.KG PIFU

15 M 2016 06597 03/10/2016 BORDEIANU BRÂNDUÔA ELENA B BRÂNDUÔA BORDEIANU

16 M 2016 06598 03/10/2016 GLODAN CIPRIAN IOAN 3D DEKOART CREATING ART

17 M 2016 06599 03/10/2016 SZUHAI IOAN ÔTEFAN STEDOCK LOADING SYSTEMS
DOORS AND DOCKING
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18 M 2016 06600 03/10/2016 SZUHAI IOAN ÔTEFAN thonus doors furniture elements

19 M 2016 06601 03/10/2016 PARTIDUL UNIUNEA SALVAÚI
ROMÂNIA

Uniunea SALVAÚI România USR

20 M 2016 06602 03/10/2016 S.C. SINAPS MARKETING S.R.L. sinaps

21 M 2016 06603 03/10/2016 SIMA MARIA ADINA DulceBun

22 M 2016 06604 03/10/2016 CRAMELE RECAS S.A. MUSE ECLIPSE

23 M 2016 06606 03/10/2016 ELEGANTDOORSDESIGN S.R.L. ELEGANT DOORS

24 M 2016 06607 03/10/2016 S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L. DERMATO ro

25 M 2016 06608 03/10/2016 S.C. DN AGRAR TRADING S.R.L. DEBBIE'S CHEESE

26 M 2016 06609 03/10/2016 S.C. ATIDOC CONSULT S.R.L. Atidoc

27 M 2016 06610 03/10/2016 CHITU CRISTIAN Cazino Craft

28 M 2016 06611 03/10/2016 BARBECUE EVENTS S.R.L. M`EAT
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(210) M 2016 06576
(151) 03/10/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

NEW DAY FRESH

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270512; 290112;  

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

35 Sevicii de import-export; servicii de
desfacere; servicii de aprovizionare,
cumpărare şi vânzare pentru terţi; promovarea
bunurilor altora; achiziţie de bunuri şi servicii
pentru terţi; licente de servicii şi produse
pentru terţi; vânzare en-gross şi en-detail prin
toate mijloacele: prin curier, prin magazine,
lanţuri de magazine, târguri, expoziţii, on-line
într-o reţea computerizată; prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de radio, de televiziune, de

teleshopping; distribuire de materiale
publicitare; materiale publicitare; prezentare
de produse prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare; promovarea
vânzărilor pentru terţi; publicitate prin orice
mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; toate aceste servicii şi pentru
produsele: ambră  (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măşti cosmetice, aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei, calupuri de săpun de
toaletă, lapte demachiant, beţe din bumbac de
uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, creme cosmetice, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate,
vopsele cosmetice, apă de colonie, extrase din
flori (parfumuri), baze pentru parfumuri din
flori, coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, spumă de
păr, preparate pentru ondularea părului, luciu
de buze, rujuri, loţiuni pentru uz cosmetic,
loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor,
parfumerie, parfumuri, şampoane, produse
pentru ras, săpun pentru ras, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, săpun, săpun
dezinfectant, produse de protecţie solară,
produse pentru bronzare (cosmetice), apă de
toaletă, produse pentru toaletă, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, beţişoare cu
vată (produse pentru toaletă), tampoane
absorbante, antiseptice, scutece pentru copii,
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bandaje igienice, produse medicinale pentru
baie, comprese, scutece pentru bebeluşi,
scutece (şerveţele pentru bebeluşi),
dezinfectanţi igienici, absorbante zilnice
(sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, produse de curăţare,
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare, truse cosmetice, cosmetice, preparate
de curăţare uscată, esenţe eterice, balsam
pentru rufe, preparate de fumigare
(parfumuri), balsam de rufe Apă de Javel,
beţişoarte parfumate, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal,
spray parfumat pentru casă, spray-uri pentru
dezodorizarea camerelor, produse pentru
odorizarea aerului, produse de purificare a
aerului.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii şi
pentru produsele: ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măşti cosmetice, aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei, calupuri de săpun de
toaletă, lapte demachiant, beţe din bumbac de
uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, creme cosmetice, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate,
vopsele cosmetice, apă de colonie, extrase din
flori (parfumuri), baze pentru parfumuri din
flori, coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,

loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, spumă de
păr, preparate pentru ondularea părului, luciu
de buze, rujuri, loţiuni pentru uz cosmetic,
loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor,
parfumerie, parfumuri, şampoane, produse
pentru ras, săpun pentru ras, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, săpun, săpun
dezinfectant, produse de protecţie solară,
produse pentru bronzare (cosmetice), apa de
toaletă, produse pentru toaletă, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, beţişoare cu
vată (produse pentru toaletă), tampoane
absorbante, antiseptice, scutece pentru copii,
bandaje igienice, produse medicinale pentru
baie, comprese, scutece pentru bebeluşi,
scutece (şerveţele pentru bebeluşi),
dezinfectanţi igienici, absorbante zilnice
(sanitare); absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, produse de curăţare,
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare, truse cosmetice, cosmetice, preparate
de curăţare uscată, esenţe eterice, balsam
pentru rufe, preparate de fumigare
(parfumuri), balsam de rufe Apă de Javel,
beţişoare parfumate, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal,
spray parfumat pentru casă, spray-uri pentru
dezodorizarea camerelor, produse pentru
odorizarea aerului, produse de purificare a
aerului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06586
(151) 01/10/2016
(732) PANDELEA BOGDAN-VLAD, Str.

Jimbolia nr. 143, et. 2, ap. 9, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OLEYA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06577
(151) 03/10/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

MORFOSE MORFOSE HAIR CARE
SERIES

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260509;

270501;  

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

35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de administrare
comercială; lanţ de magazine; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi;
servicii de desfacere; servicii de
import-export; prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross
şi en-detail; demonstraţii cu produse;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet,on-line într-o reţea
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computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; promovarea bunurilor altora;
vânzări pentru terţi; achiziţie de bunuri şi
servicii pentru terţi; distribuire de materiale
publicitare; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; licenţe de servicii şi
produse pentru terţi; materiale publicitare;
organizare de expoziţii, târguri cu scop
comercial şi publicitar; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicitate prin orice mijloace;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere (cu excepţia transportului), în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, saloane de frumuseţe,
ori pe bază de comandă prin poştă, internet
sau prin alte mijloace de comunicaţii;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, pe
Internet, a unei varietaţi de retaileri şi
prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţione cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii (cu
excepţia transportului); toate aceste servicii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti, cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru
păr, ceară pentru păr, fixativ pentru păr,
spumă pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, loţiuni pentru uz cosmetic, şampoane,
cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,

uleiuri pentru uz cosmetic.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru
păr, ceară pentru păr, fixativ pentru păr,
spumă pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, loţiuni pentru uz cosmetic, şampoane,
cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic; aprovizionare
pentru terţi (livrare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06578
(151) 03/10/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

Fixation

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
verde, albastru, portocaliu
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 (531) Clasificare Viena:260409; 270524;
290115;  

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

35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de administrare
comercială; lanţ de magazine; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi;
servicii de desfacere; servicii de
import-export; prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross
şi en-detail; demonstraţii cu produse;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet,on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; promovarea bunurilor altora;
vânzări pentru terţi; aprovizionare pentru terţi
(livrare); achiziţie de bunuri şi servicii pentru
terţi; distribuire de materiale publicitare;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; licenţe de servicii şi produse
pentru terţi; materiale publicitare; organizare
de expoziţii, târguri cu scop comercial şi
publicitar; promovarea vânzărilor pentru terţi;
publicitate prin orice mijloace; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere (cu excepţia transportului), în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, saloane de frumuseţe,
ori pe bază de comandă prin poştă, internet

sau prin alte mijloace de comunicaţii;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, pe
Internet, a unei varietaţi de retaileri şi
prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţione cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii (cu
excepţia transportului); toate aceste servicii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti, cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru
păr, ceară pentru păr, fixativ pentru păr,
spumă pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, loţiuni pentru uz cosmetic, şampoane,
cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru
păr, ceară pentru păr, fixativ pentru păr,
spumă pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, loţiuni pentru uz cosmetic, şampoane,
cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06602
(151) 03/10/2016
(732) S.C. SINAPS MARKETING S.R.L.,

Judeţul Iaşi ,  ,  POPRICANI
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)

sinaps

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone Green C), verde deschis, gri
(pantone 447C)

  
(531) Clasificare Viena:260323; 261113;

290112;  

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

35 Servicii de asistenţă, consultanţă şi
strategie în publicitate, gestiunea şi promovare
atât în mediul on-line cât şi în mediul off-line;
crearea şi administrarea de campanii
marketing on-line şi off-line, inclusiv prin
intermediul reţelelor de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06597
(151) 03/10/2016
(732) B O R D E I A N U  B R Â N D UŞA

ELENA, Str. Izvor nr. 13, bl. 632, sc.
B, et. 3, ap. 14, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

B BRÂNDUŞA BORDEIANU

(591) Culori revendicate:negru, alb,
portocaliu, bej, galben, maro, mov,
albastru,

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;

270521; 270524;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
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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 06603
(151) 03/10/2016
(732) SIMA MARIA ADINA, Str.

Baiculesti nr. 7, bl. A2, sc. B, et. 7, ap.
69, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  R O M E O
NICOLESCU, Bd. Decebal nr. 16, bl.
S5, ap. 23 BUCUREŞTI

(540)

DulceBun

  
(531) Clasificare Viena:110318; 110320;

270501; 270508;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06604
(151) 03/10/2016
(732) CRAMELE RECAS S.A., Complex

de vinificaţie, CP 1, judeţul Timiş,
307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU, Str.Popa Savu
nr. 42, C.P 2-229, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MUSE ECLIPSE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06606
(151) 03/10/2016
(732) ELEGANTDOORSDESIGN S.R.L.,

Valea Cascadelor nr. 3-5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELEGANT DOORS

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260118;

270501; 270502;  

(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; produse nemetalice;
minereuri.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06598
(151) 03/10/2016
(732) GLODAN CIPRIAN IOAN, Str.

Semenicului nr. 9A, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

3D DEKOART CREATING ART

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

270703; 270711;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, rame, oglinzi; produse din lemn,
plută, stuf, trestie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 19 şi 20 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectare aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06592
(151) 03/10/2016
(732) VOICU STEFAN, Str. Piscului nr.

14, bl. 47, sc. B, ap. 67, interfon 67,
sector 4, 040405, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cuibul Artiştilor

  
(531) Clasificare Viena:030720; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06593
(151) 03/10/2016
(732) S.C. KAPATOS S.R.L., Str.

Luceafărului nr. 5, Jud. Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

DecorColor

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; mordanţi; răşini naturale în stare
brută; metale sub formă de folie sau pulbere
pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
40 Servicii de vopsire de interior şi exterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06594
(151) 03/10/2016
(732) DRAGNEA MIRELA TATIANA,

Calea Vitan 207-209, bl. 31, sc. A, et.
4, ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cutiuţa cu emoţii

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06587
(151) 03/10/2016
(732) S.C. LOTUS SECURITY S.R.L.,

Str. Ghimpaţi nr. 17, bl. 3, sc. 5, ap.
148, sector 4, 040751, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOTUS SECURITY

(591) Culori revendicate:alb, galben, gri
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;

260115; 260118; 270501; 290112;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06595
(151) 03/10/2016
(732) SAFETY CREDIT S.R.L., Calea

Giuleşti nr. 8D (fost 6-8), et. 2, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CREDITUL ASIGURAT-FARĂ BĂTAIE
DE CAP

(591) Culori revendicate:grena, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260410;

270112; 270501; 290113;  

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

36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06588
(151) 03/10/2016
(732) ZET CORPORATION S.R.L., Str.

Sanator nr. 7, judeţul Cluj, ,
COJOCNA ROMANIA 

(540)

salt resort

(591) Culori revendicate:mov, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;

260207; 270501; 290113;  

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

43 Servicii hoteliere; informaţii hoteliere;
rezervări de hoteluri; rezervare de cazare la
hotel; organizare de mese la hoteluri; servicii
de hoteluri şi moteluri; servicii hoteliere în
staţiuni turistice; servicii de restaurant prestate
de hoteluri; cazare temporară la hoteluri şi
moteluri; servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor; restaurante (servirea mesei);
restaurante pentru turişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06589
(151) 03/10/2016
(732) A R G C O M S  S O C I E T A T E

C O O P E R A T I V A
MEŞTEŞUGĂREASCĂ ,  St r .
Victoriei nr. 7, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA 

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

(540)

S.C.M. ARGCOMS CURTEA DE
ARGEŞ

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;

270501; 270511; 290112;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 01/10/-
03/10/2016

14

pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
24 Ţesături şi înlocuitori detextile; 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).
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06596
(151) 03/10/2016
(732) Intersnack Group GmbH & Co.KG,

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

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

(540)

PIFU

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

29 Produse din legume şi cartofi extrudate şi
granulate şi altfel fabricate sau prelucrate;
nuci, nuci caju (acaju), fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos (deshidratate, uscate)
prăjite, uscate, sărate, condimentate,
glasate/acoperite cu glazură şi prelucrate;
fructe şi legume conservate, uscate şi
preparate; extracte de ierburi pentru alimente;
produse din ghimbir ca fructe uscate; unt de
arahide.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu,
produse cerealiere extrudate şi granulate şi
altfel fabricate sau prelucrate; produse din
ghimbir, ca produse de cofetărie şi jeleuri de
fructe; biscuiţi aromaţi şi covrigi; batoane
musli, constând în principal din nuci, fructe
uscate, seminţe de cereale prelucrate;
ciocolată şi produse din ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coaja lemnoasă, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alone, arahide şi seminţe, toate
acestea neprelucrate; alge pentru consum
uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06590
(151) 03/10/2016
(732) COOPERATIVA AGRICOLA VIA

DOMNULUI, Str. Jercalai nr. 1,
judeţul Prahova, , URLAŢI
ROMANIA 

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

(540)

VIA DOMNULUI

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:050319; 050710;

061907; 070103; 250119; 270501;
270508; 290113;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06591
(151) 03/10/2016
(732) TIMBUŞ ALEXANDRU-LUCIAN,

Str. Florilor nr. 77, bl. 1A, ap. 26,
judeţul Cluj, , SAT FLOREŞTI
(COM. FLOREŞTI) ROMANIA 

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

(540)

atelierul de pizza

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
maro, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:080115; 080125;

250109; 250110; 270501; 270502;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06599
(151) 03/10/2016
(732) SZUHAI IOAN ŞTEFAN, Bdul.

Ştefan cel Mare nr. 66-68, bl. D19,
biroul 2, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

STEDOCK LOADING SYSTEMS
DOORS AND DOCKING

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260323; 261112;

270501; 290113;  

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

6 Materiale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare; cuplaje şi
organe de transmisie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 6 şi 7 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06600
(151) 03/10/2016
(732) SZUHAI IOAN ŞTEFAN, Bdul.

Ştefan cel Mare nr. 66-68, bl. D19,
biroul 2, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

thonus doors furniture elements

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu

 
(531) Clasificare Viena:070301; 260407;

270501; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţii nemetalice,
construcţii nemetalice transportabile.
20 Mobilier, oglinzi, rame.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 19 şi 20 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06601
(151) 03/10/2016
(732) PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI

ROMÂNIA, Str. Muncii nr. 65,
Judeţul Vaslui, , VASLUI ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  D U M I T R U
DOBREV, Str. Viorele nr. 4, bl. 22,
sc. C, et. 7, ap. 101, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Uniunea SALVAŢI România USR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
299 C)

  
(531) Clasificare Viena:260318; 270501;

270522; 290112;  

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

9 Programe informatice conţinând materiale
de propagandă politică şi de instruire, inclusiv
suportul de înregistrare sau difuzare a lor.
16 Produse de imprimerie şi tipografie cu
caracter de propagandă şi de instruire politică,
afişe, broşuri, pliante, reviste, publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), articole de
birou.
35 Servicii de informare a publicului, de
difuzare de declaraţii sau anunţuri cu caracter
de propagandă.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale
precum şi servicii cu caracter financiar sau
economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice.
41 Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale,
desfăşuarea de activităţi politice, organizarea
de evenimente politice; organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii; instruire politică efectuată prin
mass-media.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06607
(151) 03/10/2016
(732) S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L.,

Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu
nr. 22, etaj 11, sector 5, ,
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)

DERMATO ro

(591) Culori revendicate:gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241314; 241325;

241705; 270501; 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
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).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06608
(151) 03/10/2016
(732) S.C. DN AGRAR TRADING S.R.L.,

Piaţa Iuliu Maniu nr. 1, bl. 31DE, Jud.
Alba, , ALBA IULIA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(540)

DEBBIE'S CHEESE

(531) Clasificare Viena:030412; 050313;
240313; 260115; 260118; 270501;  

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

29 Lapte şi produse lactate; brânzeturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06609
(151) 03/10/2016
(732) S.C. ATIDOC CONSULT S.R.L.,

Str. Lavei nr. 35B, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Atidoc

(591) Culori revendicate:mov (pantone 266),
alb

  
(531) Clasificare Viena:010102; 050520;

050521; 261112; 270501; 290112;  

(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
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caracteretipografice; forme de tipar.
(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
produselor: hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adeziv pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou, material
didactic sau pentru învăţământ, materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar, (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
cumpere comod; comercializarea tuturor
acestor produse sub formă de magazine
en-gros sau en-detail sau prin mijloace
electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06610
(151) 03/10/2016
(732) CHITU CRISTIAN, Str. Tomis nr.

267, bl. T4, sc. A, etaj 1, ap. 4, jud.
Constanţa, 900382, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Cazino Craft

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06611
(151) 03/10/2016
(732) BARBECUE EVENTS S.R.L., Str.

Strabuna nr. 3, et. 2, ap. 7, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M`EAT

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(300) Prioritate invocată:
 MDRR/BCBF11/04/09/2016/RO
  
(531) Clasificare Viena:011505; 080502;

080503; 080525; 110104; 250110;
270501; 270508; 2807; 290112;  

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

29 Carne feliată; carne preparată; carne
prajită; carne ambalată; carne procesată; carne
proaspătă; carne afumată; carne uscată; carne
sărată; carne tocată; carne de porc; carne de
pasăre; carne de mânzat; carne pentru cârnaţi;
carne de curcan; hamburgeri de carne; carne
de vită; produse din carne preparate; carne
prăjită de pui; carne de vită preparată; ragut
(tocăniţă cu carne); carne proaspătă de pasăre;
carne de pui deshidratată; carne prăjită de pui;
mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea); produse din carne de miel;
pastramă din carne de vită; gustări pe bază de
carne; mâncăruri preparate pe bază de carne;

feluri de mâncare preparate din carne;
mâncăruri preparate constând în principal din
carne; produse din carne sub formă de
hamburgeri; mâncăruri preparate obţinute din
carne de pui (care conţin în principal carne de
pui); roast beef (friptură de carne la cuptor);
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat; mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui; bucăţi de carne de
pui utilizate ca umplutură pentru sandvişuri;
carne de vită tăiată şi condimentată, friptă la
grătar (bulgogi); mâncăruri gătite care conţin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui; alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne; extracte din
carne; ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Sosuri de carne; sandvişuri cu carne; arome
preparate din carne; sanvişuri conţinând carne
de pui; sandvişuri cu carne de pui; sos de
carne de pui; sos pentru carne pregătită la
grătar; garnituri aşezonate pentru carne, peşte,
vânat; arome preparate din carne de pui;
sandvişuri care conţin carne de vită tocată;
produse pentru frăgezit carne, de uz alimentar;
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh); orez; îngheţată comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
43 Restaurante (servirea mesei); restaurante
de delicatese; restaurante cu autoservire;
restaurante specializate în preparate la grătar;
servicii de restaurant cu servire la pachet;
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide; servicii de cazare
temporară.
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