
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

       CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN  
02.03.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 09.03.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 02.03.2016

1

Cereri m|rci publicate în 09.03.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 01431 02/03/2016 LEARNING INVEST S.R.L. face Functional And Cosmetic
Excellence

2 M 2016 01433 02/03/2016 CUC TRAIAN FLORINEL ARHIVATORUL DEPOZIT DE
SIGURANÚ{

3 M 2016 01434 02/03/2016 CERNATESCU DAN-GEORGE M MEILL CARE
PROFESSIONAL

4 M 2016 01435 02/03/2016 BIOCHEM S.R.L. UREE STABILIS

5 M 2016 01436 02/03/2016 ACADEMIA FORTELOR
TERESTRE NICOLAE BALCESCU
SIBIU

Cadet INOVA

6 M 2016 01438 02/03/2016 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

VREAU SA FIU MARE

7 M 2016 01439 02/03/2016 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

FEDERATIA ROMÂN{ DE
FOTBAL FONDATA IN ANUL
1909

8 M 2016 01440 02/03/2016 S.C. POSITIVE SECURE
BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

POSITIVE SECURE BUSINESS
SOLUTIONS

9 M 2016 01441 02/03/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

Kirby Cat

10 M 2016 01443 02/03/2016 BUNEA MAGDALENA
DIACONU DOMNIÚA SIMINA

NESTworking

11 M 2016 01444 02/03/2016 S.C. DACIA STRUCTURES S.R.L. Gran Via PARK

12 M 2016 01445 02/03/2016 WHITEDECOR S.R.L. TANDEM FABRICA DE MOBIL{

13 M 2016 01446 02/03/2016 WHITEDECOR S.R.L.

14 M 2016 01447 02/03/2016 VASILE IULIAN Finesse Parfume

15 M 2016 01448 02/03/2016 Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.

16 M 2016 01449 02/03/2016 XTREME BODY STUDIO
TRAINING SRL-D

ez body

17 M 2016 01450 02/03/2016 S.C. MEDIADOCS PUBLISHING
S.R.L.

BOOKIDS
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18 M 2016 01451 02/03/2016 S.C. MEDIADOCS PUBLISHING
S.R.L.

BooKidz

19 M 2016 01452 02/03/2016 S.C. BORG DESIGN S.R.L. ListaFirme

20 M 2016 01453 02/03/2016 S.C. BORG DESIGN S.R.L. ListaFirme

21 M 2016 01454 02/03/2016 S.C. TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

TRANZOPTIM

22 M 2016 01455 02/03/2016 S.C. VALVIS HOLDING S.A. Symphonia Festival: Logos meets
Music

23 M 2016 01456 02/03/2016 CARAMAN MARIAN CRAMELE CORCOVA

24 M 2016 01457 02/03/2016 CARAMAN MARIAN EVENTS HALL

25 M 2016 01458 02/03/2016 S.C. VALVIS HOLDING S.A. Festivalul Simfonia: Logosul
întâlneste Muzica

26 M 2016 01459 02/03/2016 CARAMAN MARIAN TERRA HALL

27 M 2016 01460 02/03/2016 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

ARDEALUL LACTATE
GUSTOASE ARDELENESTI

28 M 2016 01461 02/03/2016 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

TIKY TAKA

29 M 2016 01462 02/03/2016 MADARÁSZ MELINDA -
JULIANNA

CSARDAS

30 M 2016 01463 02/03/2016 S.C. FRATELLI AUTOGAZ S.R.L. FRATELLI COMPONENTI
IMPIANTI GPL

31 M 2016 01464 02/03/2016 POPA IOAN EST. 2016 Theodora Golf Club

32 M 2016 01466 02/03/2016 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

EightyEight

33 M 2016 01467 02/03/2016 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

BIKLA
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(210) M 2016 01431
(151) 02/03/2016
(732) LEARNING INVEST S.R.L., Str.

Rapsodiei nr. 6A, ap. 9, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

face Functional And Cosmetic Excellence

(591) Culori revendicate:mov, albastru, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011523; 260205;

270501; 270502; 270508; 290114;  

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

10 Aparate pentru utilizare în ortodonţie.
41 Cursur i  de  formare;  cursur i
postuniversitare.
44 Servicii de ortodonţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01433
(151) 02/03/2016
(732) CUC TRAIAN FLORINEL, Str.

Teclov nr. 37B, Judeţul Cluj, ,
CÂMPIA TURZII ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

ARHIVATORUL DEPOZIT DE
SIGURANŢĂ

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:200701; 270501;

270502; 270505; 270506; 270508;
270524; 290113;  

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

39 Servicii de arhivare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01434
(151) 02/03/2016
(732) CERNATESCU DAN-GEORGE,

Str. Negru-Vodă nr. 22, Judeţul Argeş,
110069, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

M MEILL CARE PROFESSIONAL

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270502; 270521; 270524;  

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

3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01435
(151) 02/03/2016
(732) BIOCHEM S.R.L., Str. Mamaia nr.

158, camera 1-2, et. 6, Judeţul
Constanţa, CONSTANŢA ROMANIA

(540)

UREE STABILIS

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270517; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01436
(151) 02/03/2016
(732) A C A D E M I A  F O R T E L O R

T E R E S T R E  N I C O L A E
BALCESCU SIBIU, Str. Revoluţie
nr. 3-5, Judeţul Sibiu, 550170, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Cadet INOVA

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
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servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01451
(151) 02/03/2016
(732) S.C. MEDIADOCS PUBLISHING

S.R.L., Piaţa Presei Libere nr. 1, sc.
C2, et. 5, cam. 26, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BooKidz

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01452
(151) 02/03/2016
(732) S.C. BORG DESIGN S.R.L., Str.

Democraţiei nr. 4, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ListaFirme
(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 261112;

261325; 270501; 270502; 270522;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetara şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01453
(151) 02/03/2016
(732) S.C. BORG DESIGN S.R.L., Str.

Democraţiei nr. 4, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
ListaFirme

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetara şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01454
(151) 02/03/2016
(732) S.C. TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. Domniţa Ruxandra nr. 12,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

TRANZOPTIM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Laxative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01455
(151) 02/03/2016
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Symphonia Festival: Logos meets Music

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01456
(151) 02/03/2016
(732) CARAMAN MARIAN, Str. Despot

Vodă nr. 18, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRAMELE CORCOVA

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01457
(151) 02/03/2016
(732) CARAMAN MARIAN, Str. Despot

Vodă nr. 18, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EVENTS HALL

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01458
(151) 02/03/2016
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Festivalul Simfonia: Logosul întâlneste
Muzica

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01459
(151) 02/03/2016
(732) CARAMAN MARIAN, Str. Despot

Vodă nr. 18, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TERRA HALL

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01461
(151) 02/03/2016
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu
nr.29A, camerele 2, 3 şi 4, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

TIKY TAKA

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

33 Băuturi alcoolice, vinuri şi băuturi pe bază
de vin.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01460
(151) 02/03/2016
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu
nr.29A, camerele 2, 3 şi 4, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

ARDEALUL LACTATE GUSTOASE
ARDELENESTI

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

29 Lapte; produse lactate şi înlocuitori; sana;
chefir; brânzeturi; cremă de brânză;
amestecuri pe bază de unt; brânzeturi albe
moi, scurse; brânzeturi maturate; brânză de
oaie; brânză scursă; brânză topită; bucăţi de
tofu prăjite; bucăţi de tofu uscate prin
îngheţare; băuturi aromate pe bază de lapte;
băuturi din lapte cu conţinut de fructe; băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte;
iaurt; băuturi făcute din iaurt; băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic; băuturi pe bază de
iaurt; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate; băuturi preparate din lapte
sau care conţin lapte; cheag; fermenţi de lapte
pentru uz culinar; frişcă artificiala (înlocuitori
pentru produse lactate); frişcă lichidă sau praf
pentru cafea; frişcă pentru cafea constând în
principal din produse lactate; frişcă; lapte
aromat; lapte condensat; lapte de albumină;
lapte de arahide pentru uz culinar; lapte de
capră; lapte de migdale pentru uz culinar;
înlocuitor de frişcă lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte; înlocuitori ai
margarinei; înlocuitori de brânză; înlocuitori
de frişcă pentru băuturi; înlocuitori de unt;
margarină; mix de brânzeturi; preparate pentru
fabricarea iaurtului; produse lactate

tartinabile; shake-uri din lapte; shake-uri pe
bază de îngheţată; smântână; tofu; unt; unt cu
plante aromatice; unt cu usturoi; zer; zer
uscat; zer de unt, caşcaval.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01438
(151) 02/03/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL, Str. Serg. Serbanica Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

VREAU SA FIU MARE

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

41 Organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01439
(151) 02/03/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL, Str. Serg. Serbanica Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

FEDERATIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
FONDATA IN ANUL 1909

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240723;

260104; 260112; 260119; 270106;
270501; 270502; 290114;  

(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 extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de

protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânari şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
15 Instrumente de muzică.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01462
(151) 02/03/2016
(732) MADARÁSZ MELINDA -

JULIANNA, Comuna Bors, nr. 90,
judeţul Bihor, , Sat Santaul Mic
ROMANIA 

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

(540)

CSARDAS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01463
(151) 02/03/2016
(732) S.C. FRATELLI AUTOGAZ S.R.L.,

Şoseaua Chitilei nr. 83, sector 1,
012384, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRATELLI COMPONENTI IMPIANTI
GPL
  
(531) Clasificare Viena:030717; 261108;

270501; 270502; 270507; 270508;  

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

35 Publicitate; servicii de import export de
instalaţii utilizate în industria auto; organizare
de expoziţii în utilizarea industriei auto cu
scop comercial; comercializarea online de
piese de schimb pentru auto; comercializarea
de piese auto de schimb; servicii de import
export diverse bunuri privind instalaţiile gpl;
servicii de import export diverse bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01464
(151) 02/03/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,

judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

EST. 2016 Theodora Golf Club

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2758C), auriu (pantone 871C)

  
(531) Clasificare Viena:050317; 210301;

210307; 240105; 240117; 240118;
240907; 270501; 270502; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Organizarea de activităţi sportive;
furnizarea de articole pentru golf.
43 Servicii de cazare şi masă oferite de un
complex turistic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01443
(151) 02/03/2016
(732) BUNEA MAGDALENA, Str. Petru

Poni nr. 1-3, sc. D, ap. 29, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DIACONU DOMNIŢA SIMINA, Str.
Petru Poni nr. 1-3, bl. 1-3, sc. D, ap. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NESTworking

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01466
(151) 02/03/2016
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
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)

EightyEight
(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
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01467
(151) 02/03/2016
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
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)

BIKLA

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  (531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270524; 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 sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice; discuri compacte, dvd-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software de

calculator; extinctoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01440
(151) 02/03/2016
(732) S.C.  POSITIVE SECURE

BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Horia Măcelariu, nr. 20-22,
camera 2, bl. XX/8, sc. 2, et. 4, ap. 35,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POSITIVE SECURE BUSINESS
SOLUTIONS
  
(531) Clasificare Viena:140523; 270501;

270502; 270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază (lucrări de birou).
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază (telecomunicaţii).
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01441
(151) 02/03/2016
(732) S .C .  NORDI C PETFOOD

PRODUCTION S.R.L., Calea Vitan
nr. 240A, sect. 3, 031301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl. A,
sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Kirby Cat

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

31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01444
(151) 02/03/2016
(732) S.C. DACIA STRUCTURES S.R.L.,

Str. Clucerului 35, et. 5, birou, 1,
sector 1, , 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)

Gran Via PARK

(591) Culori revendicate:verde, alb, auriu,
gri

  
(531) Clasificare Viena:010712; 060701;

060725; 070124; 260116; 270501;
270502; 290114;  

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 02.03.2016

15

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01445
(151) 02/03/2016
(732) WHITEDECOR S.R.L., B-dul.

Ghencea, nr. 154A, parter, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TANDEM FABRICA DE MOBILĂ
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270506;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01446
(151) 02/03/2016
(732) WHITEDECOR S.R.L., B-dul.

Ghencea, nr. 154A, parter, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:261113; 261125;
270514; 270521;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01447
(151) 02/03/2016
(732) VASILE IULIAN, Bdul. Râmnicul

Sarat nr. 25, bl. 11A, sc. B, ap. 61,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Finesse Parfume
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01448
(151) 02/03/2016
(732) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.,

No. 2, North Section, 5F, Building 1,
No. 9, Shangdi East Road, Haidian
District, , Beijing CHINA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str. Gral.
David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

 
(531) Clasificare Viena:2803;  

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

9 Programe de computer (programe),
înregistrate; programe de computer (software
care poate fi descărcat); software, înregistrat;
pedometere; aparate de pontat parcarea; porţi
acţionate prin introducerea de monede pentru
parcări; triunghiuri de avertizare a avarierilor
vehiculelor; aparate de navigaţie pentru
vehicule (computere de bord); aparate de
navigaţie prin satelit; media playere portabile;
aparate şi instrumente topografice; busole de
direcţie; aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule; contoare de turaţii; aparate didactice;
simulatoare pentru manevrarea şi controlul
vehiculelor; telescoape; extinctoare; căşti de
protecţie; dispozitive de avertizare anti-furt;
ochelari de soare; acumulatori, electrice, pentru
vehicule; transperante (fotografii); dispozitiv
de oprire a maşinii portabil, cu telecomandă.
35 Publicitate; publicitate on-line la o reţea de
computere; prezentarea de bunuri pe medii de

comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul;
informări comerciale; acordarea de informaţii
comerciale prin intermediului unui web site;
promovarea vânzărilor pentru terţi; asigurarea
unui spaţiu comercial on-line pentru
vânzătoriişi cumpărătorii de bunuri şi servicii;
consultanţă de management pentru personal;
căutare de date în fişiere computerizate pentru
terţi; menţinerea de înregistrări; căutare de
sponsorizări.
39 Transport de pasageri; ambalarea de
bunuri; transport în regim taxi; servicii de
şoferie; închiriere de sisteme de navigaţie;
stocarea de bunuri; livrarea de mesaje;
rezervări de călătorie; informări referitoare la
trafic; transport cu maşina; încheiere de
maşini; servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri); organizarea de circuite de călătorii;
închirierea de scaune cu rotile.
42 Cercetare tehnică; inspecţii tehnice pentru
vehicule; proiectare de ambalaje; duplicarea
programelor de computer; instalarea de
software de computer; proiectarea de software
de computer; crearea şi întreţinerea de web
site-uri pentru terţi; stocarea de date
electronice; salvare de rezervă a datelor
off-site; consultanţă în designul de web
site-uri; software ca serviciu (SaaS);
consultanţă în tehnologia informaţiei (IT);
servicii de cartografie.
45 Pază personală; servicii de pază; escortare
în societate (însoţire); servicii de reţele sociale
on-line; returnarea proprietăţilor pierdute;
închirierea de extinctoare; cercetare juridică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01449
(151) 02/03/2016
(732) XTREME BODY STUDIO

TRAINING SRL-D, Str. Malu Roşu,
nr. 112, bl. 31, sc. B, et. 4, ap. 14, Jud.
Prahova,  100489,  PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ez body

(591) Culori revendicate:verde, turquoise
  
(531) Clasificare Viena:020323; 270501;

270502; 270508; 270515; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01450
(151) 02/03/2016
(732) S.C. MEDIADOCS PUBLISHING

S.R.L., Piaţa Presei Libere nr. 1, sc.
C2, et. 5, cam. 26, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BOOKIDS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


