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Cereri Mărci publicate în 10.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00646 03/02/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. AGRIX

2 M 2016 00647 03/02/2016 S.C. MAD PIXEL MEDIA S.R.L. RO TRADITIONAL Motive din
România

3 M 2016 00648 03/02/2016 S.C. ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.R.L.

ROMCONSERV

4 M 2016 00649 03/02/2016 LUCA NICOLAE MARIAN DARK WHEELS RC BUCURESTI

5 M 2016 00650 03/02/2016 S.C. CUBIK NEWS S.R.L. CONTACT NEWS

6 M 2016 00651 03/02/2016 S.C. AGENTIA DE PAZA PIF
SECURITY S.R.L.

AGENTIA DE PAZA PIF
SECURITY

7 M 2016 00652 03/02/2016 S.C. PRAJITURELA VESELA
S.R.L.

Prajiturela Vesela

8 M 2016 00653 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. M OLIVER MORRIS

9 M 2016 00654 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. DB dario bigotti OCCHIALI

10 M 2016 00655 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. Mademoiselle lunettes by
Optimax

11 M 2016 00656 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. DAVISTA OCCHIALI

12 M 2016 00657 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. JLC Jean-Luc Cesare lunettes

13 M 2016 00658 03/02/2016 S.C. RUSPAN S.R.L. Pâine de Ruşeţu

14 M 2016 00659 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. eb enzo bertoni OCCHIALI

15 M 2016 00660 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. z zeppelin eyewear

16 M 2016 00661 03/02/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. VISIOSport eyewear

17 M 2016 00662 03/02/2016 STAHLDACH S.R.L. STAHLDACH
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18 M 2016 00663 03/02/2016 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

DONA MARKETING GRUP

19 M 2016 00664 03/02/2016 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

FARMACIILE DONA

20 M 2016 00665 03/02/2016 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

DONA MARKETING

21 M 2016 00666 03/02/2016 ASOCIATIA NATIONALA A
SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMANIA

SALVAMONT

22 M 2016 00667 03/02/2016 SECARA MARINELA TOMMY HOTDOG So big so
good!

23 M 2016 00668 03/02/2016 S.C. EDITURA PARALELA 45 S.A. Qpoem

24 M 2016 00669 03/02/2016 S.C. DULCIURI FĂRĂ FOC S.R.L. Sanatate la Pahar

25 M 2016 00670 03/02/2016 MACISANU DANIEL DIETStyle Pentru sănătatea ta

26 M 2016 00671 03/02/2016 S.C. PAS CONCEPT SRL-D THE HOME

27 M 2016 00672 03/02/2016 S.C. LUDO 77 PUB S.R.L. IL MATTERELLO

28 M 2016 00673 03/02/2016 GHEORGHIU RUXANDRA
MIHAELA

E-P RAIL

29 M 2016 00674 03/02/2016 GHEORGHIU RUXANDRA
MIHAELA

E-P RAIL

30 M 2016 00675 03/02/2016 LEAFU RALUCA TATIANA bon bijou

31 M 2016 00676 03/02/2016 BADEA IONUT COSMIN Audio libraria

32 M 2016 00677 03/02/2016 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. SM SPEED MOP

33 M 2016 00678 03/02/2016 SUSNOSCHI-TIFREA
ALEXANDRU

SALA JOCURI Fabulous SC LAS
VEGAS GAMES & FUN S.R.L.

34 M 2016 00679 03/02/2016 FLORESCU GABRIELA Restaurant La Moşu Pizza &
Pasta

35 M 2016 00680 03/02/2016 IVANESCU BOGDAN MIRCEA ISOFLECT
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36 M 2016 00681 03/02/2016 S.C. AVISAN S.R.L. CASA NICULITEL

37 M 2016 00682 03/02/2016 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI 24 PROIECT DE TARA

38 M 2016 00683 03/02/2016 S.C. BERARIA H S.R.L. SARBATOAREA MUSTULUI

39 M 2016 00684 03/02/2016 WELLINGHAM LIMITED Karlington

40 M 2016 00685 03/02/2016 S.C. BERARIA H S.R.L. ZILELE USTUROIULUI

41 M 2016 00686 03/02/2016 S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. ALTEX Cel mai mic preţ online şi
offline* Dacă găseşti în altă parte
mai ieftin primeşti de 2 ori
diferenţa

42 M 2016 00687 03/02/2016 S.C. RCS & RDS S.A. ŞTIREA PRIN OCHII TĂI

43 M 2016 00688 03/02/2016 MORAR DANIEL RADU VALEA MARULUI

44 M 2016 00689 03/02/2016 RUNCANU GRIGORE-NICOLAE FIDUCIE

45 M 2016 00690 03/02/2016 RUNCANU GRIGORE-NICOLAE FIDUCIAR

46 M 2016 00691 03/02/2016 RUNCANU GRIGORE-NICOLAE FIDUCIA

47 M 2016 00692 03/02/2016 RUNCANU GRIGORE-NICOLAE FIDUCIARUL

48 M 2016 00693 03/02/2016 BODEA VLAD-EMIL BLUe

49 M 2016 00694 03/02/2016 ALECU CRISTIAN DIMITRIE LOVEBIRD

50 M 2016 00695 03/02/2016 L.F.G. - FORCE PROTECTION
GUARD S.R.L.

FORCE PROTECTION GUARD
L.F.G. - FORCE PROTECTION
GUARD S.R.L.

51 M 2016 00696 03/02/2016 PRODAN SĂNDEL
CACIULATU CORIN MIHĂIŢĂ

M MASPERTECH
AGRICULTURAL MACHINERY

52 M 2016 00697 03/02/2016 S.C. DATACOR S.R.L. DATACARE INTEGRATED
SOLUTIONS
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53 M 2016 00698 03/02/2016 S.C. DATACOR S.R.L. DATACOR NETWORK
EXPERTS

54 M 2016 00699 03/02/2016 GUIGON JEROME JEAN
FRANCIS

SUZETTE

55 M 2016 00700 03/02/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETÍ WHOLA

56 M 2016 00701 03/02/2016 RĂGHINĂ EUGENIA MIHAELA TAVERNA CALULUI Restaurant
Corbeanca

57 M 2016 00702 03/02/2016 ANASPED S.R.L. ANASPED TRANSPORT
SOLUTIONS

58 M 2016 00703 03/02/2016 MASQUE PARTY SRL-D DanSSa Studio

59 M 2016 00704 03/02/2016 BOLDEA TUDOR DIONIS EversS

60 M 2016 00705 03/02/2016 S.C. LOGITRADE S.R.L. LURIA
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(210) M 2016 00646
(151) 03/02/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA 

(540)

AGRIX

(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00647
(151) 03/02/2016
(732) S.C. MAD PIXEL MEDIA S.R.L.,

Str. Gheorghe Ştefan nr. 16, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RO TRADITIONAL Motive din România

(591) Culori revendicate:gri, roşu
(531) Clasificare Viena:250113; 250125;

251225; 261325; 270501; 270508;
270517; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
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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 00648
(151) 03/02/2016
(732) S.C. ANNABELLA FABRICA DE

CONSERVE RAURENI S.R.L., Str.
Barajului nr. 52, Judeţul Vâlcea,
240260, RÂMNICU VĂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

ROMCONSERV

(591) Culori revendicate:verde, verde închis
 
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

260409; 261325; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi gătite, gemuri, marmelade, magiun,
dulceţuri, jeleuri, compoturi.
30 Muştar; oţet, sosuri, condimente.
32 Băuturi şi sucuri din fructe, băuturi şi
sucuri din legume; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.
35 Publicitate; organizarea de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
gestiunea afacerilor comerciale; consultanţă
profesională în afaceri, asistenţă în conducerea
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
41 Educaţie; instruire; organizarea şi
susţinerea de seminarii, cursuri şi conferinţe în
domeniul industriei alimentare; servicii de
publicare, servicii de publicare on-line;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00649
(151) 03/02/2016
(732) LUCA NICOLAE MARIAN, Aleea

Secuilor, nr.1, bl. 2, sc.1, et. 5, ap. 42,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DARK WHEELS RC BUCURESTI
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(531) Clasificare Viena:090701; 180121;
180123; 260104; 260116; 261114;
270106; 270501;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00689
(151) 03/02/2016
(732) RUNCANU GRIGORE-NICOLAE,

Str. Londra nr. 15, ap. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIDUCIE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 00690
(151) 03/02/2016
(732) RUNCANU GRIGORE-NICOLAE,

Str. Londra nr. 15, ap. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIDUCIAR

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 00691
(151) 03/02/2016
(732) RUNCANU GRIGORE-NICOLAE,

Str. Londra nr. 15, ap. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 00692
(151) 03/02/2016
(732) RUNCANU GRIGORE-NICOLAE,

Str. Londra nr. 15, ap. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIDUCIARUL

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 00696
(151) 03/02/2016
(732) PRODAN SĂNDEL, Str. Baraganului

nr. 5, bl. E, sc. 3, ap. 41, jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(732) CACIULATU CORIN MIHĂIŢĂ,
Str. Calugareni mr. 13, bl. B23, sc. 2,
ap. 49, jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)

M MASPERTECH AGRICULTURAL
MACHINERY

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi aparate agricole, de grădinărit şi
silvice.
35 Consultanţă în afaceri; publicitate şi
reclamă; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din productie proprie şi a unor terţi (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web;
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
operaţiuni de import - export.
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37 Reparaţii sau întreţinere de maşini şi
instrumente agricole; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de maşini şi
instrumente agricole; servicii informative şi de
consultanţă privind repararea de vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00697
(151) 03/02/2016
(732) S.C. DATACOR S.R.L., Str.

C e r b u l u i  n r .  3 1 ,  j u d e ţ u l
Bistriţa-Năsăud, 420113, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

DATACARE INTEGRATED
SOLUTIONS

 (531) Clasificare Viena:260205; 260207;
261125; 261325; 270501; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00698
(151) 03/02/2016
(732) S.C. DATACOR S.R.L., Str.

C e r b u l u i  n r .  3 1 ,  j u d e ţ u l
Bistriţa-Năsăud, 420113, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

DATACOR NETWORK EXPERTS

  
(531) Clasificare Viena:240501; 260116;

270501; 270504; 270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00699
(151) 03/02/2016
(732) GUIGON JEROME JEAN

FRANCIS, Str. Toamnei nr. 15, ap.
15, sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SUZETTE

(591) Culori revendicate:bej, maro închis

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;  

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00700
(151) 03/02/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA 

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. C. A. Rosetti nr. 17, et.3,
biroul 314, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ETÍ WHOLA

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

  
(531) Clasificare Viena:050702; 250119;

261101; 270501; 270502; 270508;
290115;  

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

30 Biscuiţi; ciocolate; produse de patiserie;
biscuiţi crackers; napolitane; prăjituri; tarte;
deserturi, şi anume deserturi de patiserie,
deser tur i  pe  bază  de  fă i nă  ş i
ciocolată,deserturi sub formă de spume
(mousse),deserturi reci; îngheţate; gheaţă
comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00701
(151) 03/02/2016
(732) RĂGHINĂ EUGENIA MIHAELA,

Str. Ale. Timişul de Jos nr. 2, bl. D 15,
sc. G, ap. 62, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TAVERNA CALULUI Restaurant
Corbeanca

 (531) Clasificare Viena:030315; 250110;
270501; 270508;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară; bistro;
servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00702
(151) 03/02/2016
(732) ANASPED S.R.L., Calea Obcinilor

nr. 5, jud. Suceava, 720262,
SUCEAVA ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI

(540)

ANASPED TRANSPORT SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
managementul afacerilor în sectorul transport
şi livrări; managementul afacerilor cu flote de
transport; servicii de prelucrare de date în
domeniul transporturilor; consultanţă în
afaceri, în domeniul transportului şi al
livrărilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; transport terestru; transport fluvial;
transport aerian; transport nautic; transport
maritim; transport rutier; transport securizat;
organizarea transportului; informaţii în
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domeniul transportului; servicii de transport
de pasageri; închirieri de vehicule pentru
transport; depozitare de marfă după transport;
consultanţă profesională privind transportul;
ambalare de articole pentru transport; servicii
de mutare industriale; servicii de agenţie de
transport pentru organizarea transportului de
bunuri; închiriere de mijloace de transport
rutier; colectare, transport şi livrare de
produse; servicii de curierat pentru transportul
de marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00703
(151) 03/02/2016
(732) MASQUE PARTY SRL-D, Str. Piaţa

Naţiunilor Unite nr. 3-5, bl. B2, sc. A,
ap. 28, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

DanSSa Studio

 
(531) Clasificare Viena:020702; 270501;

270508; 270510;  

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

41 Studiouri de dans; şcoli de dans; cursuri de
dans; exploatarea sălilor de dans; demonstraţii
de dans masculin; servicii oferite de sălile de
dans; divertisment de tipul reprezentaţiilor de
dans; servicii educative în domeniul dansului;
organizare de demonstraţii de dans; furnizare
de cursuri de dans; organizare de concursuri
de dans; furnizare de săli de dans;
reprezentaţie de dans, muzică şi teatru;
producţie de spectacole de divertisment cu
dansatori; producţie de spectacole de
divertisment cu dansatori şi cântăreţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00704
(151) 03/02/2016
(732) BOLDEA TUDOR DIONIS, Str.

Paul Chinezu nr. 4, ap. 3, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EversS

(531) Clasificare Viena:261125; 261325;
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270501; 270504; 270507; 270509;
270517;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00705
(151) 03/02/2016
(732) S.C. LOGITRADE S.R.L., Str.

Zborului nr. 8, sc. A, etaj 7, ap. 26,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LURIA

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
5255C)

(531) Clasificare Viena:011523; 261325;
270501; 270502;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00650
(151) 03/02/2016
(732) S.C. CUBIK NEWS S.R.L., Str.

Prepelicarului nr. 25, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONTACT NEWS

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00651
(151) 03/02/2016
(732) S.C. AGENTIA DE PAZA PIF

S E C U R I T Y  S . R . L . ,  S t r .
Independenţei nr. 9, corp 1, camera 6,
parter, Judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

AGENTIA DE PAZA PIF SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

270106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00652
(151) 03/02/2016
(732) S.C. PRAJITURELA VESELA

S.R.L., Str. Sld. Popa nr. 1, bl. 15, et.
5, ap. 85, 051961, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Prajiturela Vesela

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00653
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M OLIVER MORRIS
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(531) Clasificare Viena:030102; 030123;
030124; 240902; 240907; 260118;
270501; 270502; 270521;  

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curaţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00661
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VISIOSport eyewear

  
(531) Clasificare Viena:241501; 260306;

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

clase:
9 Ochlari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00662
(151) 03/02/2016
(732) STAHLDACH S.R.L., Str. Bistriţei,

nr. 63, Jud. Cluj, 405200, DEJ
ROMANIA 

(540)

STAHLDACH

  
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

261325; 270501; 270502;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00663
(151) 03/02/2016
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP

S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera 1,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

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

9 Cardul magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line (descărcabile);
software în domeniul medical.
16 Publicaţii; produse de imprimerie;
calendare, postere, afişe, pliante, prospecte,
cărţi poştale, ecusoane, antete, broşuri,
cataloage; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse in
alta clasa.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comerciala, servici
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice,
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie; supimente alimentare
pentru copii (cu excepta transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii; lanţ de magazine; supermarket;
mall; afaceri comerciale desfăşurate intr-un
mall; marketing.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; anasamblu
birouri/locuinţe: servicii financiare legate de
carduri de fidelitate, servicii de carduri de
discount, afaceri financiare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii inclusive a spaţiilor de
locuit ansamblu rezidenţial.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuţie; organizarea de
calatorii; transport ambulanţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line;

realizare emisiuni radio şi tv.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor si a programelor de calculator;
servicii de cercetare în domeniul cercetării
pietei, al studierii comportamentului
consumatorilor şi al promovării produselor şi
serviciilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor si indivizilor;
servicii personale si sociale oferite de către
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00664
(151) 03/02/2016
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP

S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera 1,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

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

3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse igienice pentru medicină; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide; produse igenice; ceaiuri medicinale,
siropuri medicinale, tincturi şi extracte din
plante.
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line (descărcabile);
software în domeniul medical.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
16 Publicaţii; produse de imprimerie;
calendare, postere, afise, pliante, prospecte,
cărti poştale, ecusoane, antete, broşuri,
cataloage; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alta clasa.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; ceaiuri din plante şi fructe (nu de uz
medical).

35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice,
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplmente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achizitiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuţie; organizarea de
călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line;
realizare emisiuni radio şi tv.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumusete,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în aceasta
clasă); servicii de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00665
(151) 03/02/2016
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP

S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera 1,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

DONA MARKETING

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260306; 260324;

261325; 270501; 270502; 290112;  

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

9 Cardul magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line (descărcabile);
software în domeniul medical.
16 Publicaţii; produse de imprimerie;
calendare, postere, afişe, pliante, prospecte,
cărţi poştale, ecusoane, antete, broşuri,
cataloage; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse in
alta clasa.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comerciala, servici
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice,
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie; supimente alimentare

pentru copii (cu excepta transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii; lanţ de magazine; supermarket;
mall; afaceri comerciale desfăşurate intr-un
mall; marketing.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; anasamblu
birouri/locuinţe: servicii financiare legate de
carduri de fidelitate, servicii de carduri de
discount, afaceri financiare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii inclusive a spaţiilor de
locuit ansamblu rezidenţial.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuţie; organizarea de
calatorii; transport ambulanţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line;
realizare emisiuni radio şi tv.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor si a programelor de calculator;
servicii de cercetare în domeniul cercetării
pietei, al studierii comportamentului
consumatorilor şi al promovării produselor şi
serviciilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
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pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00666
(151) 03/02/2016
(732) ASOCIATIA NATIONALA A

SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMANIA, Str. Victor Babeş nr. 27,
Jud. Braşov, 2200, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

SALVAMONT

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

 
(531) Clasificare Viena:060102; 241301;

260310; 260316; 260318; 270501;
290115;  

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

41 Instruirea salvatorilor montani; pregatire
pentru activităţi de salvare montană.
44 Asistenţă medicală pentru salvare montană.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00654
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DB dario bigotti OCCHIALI

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curaţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00667
(151) 03/02/2016
(732) SECARA MARINELA, Str.

Răsăritului, nr. 73, sc. 2, ap. D06, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

TOMMY HOTDOG So big so good!

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

(531) Clasificare Viena:010105; 011108;
080503; 240723; 260116; 260118;
270112; 290114;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00668
(151) 03/02/2016
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITEŞTI ROMANIA

(540)

Qpoem

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270524;  
(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 Elucatie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00655
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Mademoiselle lunettes by Optimax

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00669
(151) 03/02/2016
(732) S.C. DULCIURI FĂRĂ FOC

S.R.L., Str. Constantin D. Aricescu nr.
50A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sanatate la Pahar

  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00670
(151) 03/02/2016
(732) MACISANU DANIEL, Aleea

Sadoveanu nr. 44D, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

DIETStyle Pentru sănătatea ta
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(591) Culori revendicate:auriu
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270511; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00656
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DAVISTA OCCHIALI

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00657
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JLC Jean-Luc Cesare lunettes

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00671
(151) 03/02/2016
(732) S.C. PAS CONCEPT SRL-D, Str.

Grigore Alexandrescu nr. 105, bl. 12b,
sc. 3, et. 2, ap. 117, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)

THE HOME

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00672
(151) 03/02/2016
(732) S.C. LUDO 77 PUB S.R.L., Bd.

Theodor Pallady nr. 11, bl. R5, ap.
188, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IL MATTERELLO

  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00673
(151) 03/02/2016
(732) GHEORGHIU RUXANDRA

MIHAELA, Aleea Gradinii nr. 6, Jud.
Ilfov, 077085, DOBROEŞTI
ROMANIA 

(540)

E-P RAIL

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00674
(151) 03/02/2016
(732) GHEORGHIU RUXANDRA

MIHAELA, Aleea Gradinii nr. 6, Jud.
Ilfov, 077085, DOBROEŞTI
ROMANIA 

(540)

E-P RAIL
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(591) Culori revendicate:roşu, gri, oranj

(531) Clasificare Viena:071115; 180111;
180123; 270506; 270508; 270511;
290113;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00658
(151) 03/02/2016
(732) S.C. RUSPAN S.R.L., Str. Rusetu nr.

1, Judeţul Buzău, 172520, RUSETU
ROMANIA 

(540)

Pâine de Ruşeţu

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

30 Pâine; pâine proaspată; pâine integrală;
pâine facută cu drojdie; pâine fără aditivi;
pâine neagră; pâine cu făină integrală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00675
(151) 03/02/2016
(732) LEAFU RALUCA TATIANA, Şos.

Virtuţii nr. 22, bl. r10, sc. 2, et. 5, ap.
55, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bon bijou

(531) Clasificare Viena:260104; 261107;
270501; 270521;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00659
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eb enzo bertoni OCCHIALI
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(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270501; 270502; 270522;  

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00660
(151) 03/02/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

z zeppelin eyewear

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270502; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00676
(151) 03/02/2016
(732) BADEA IONUT COSMIN, Şos.

Mihai Bravu nr. 136, bl. D20, sc. 2,
ap. 46, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Audio libraria

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00677
(151) 03/02/2016
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

SM SPEED MOP
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511; 270522;  

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

21 Mopuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate aceste servicii în legatură cu
produsele din clasa 21.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00678
(151) 03/02/2016
(732) S U S N O S C H I - T I F R E A

ALEXANDRU, Str. Exerciţiu nr. 99,
bl. PD6, sc. D, ap. 3, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

SALA JOCURI Fabulous SC LAS
VEGAS GAMES & FUN S.R.L.

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

  
(531) Clasificare Viena:250110; 260116;

260118; 260406; 260418; 290114;  

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

41 Divertisment; jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00679
(151) 03/02/2016
(732) FLORESCU GABRIELA, Şos.

Olteniţei nr. 197, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Restaurant La Moşu Pizza & Pasta

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:020101; 260114;

260118; 290112;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00680
(151) 03/02/2016
(732) IVANESCU BOGDAN MIRCEA,

Aleea Textilistului nr. 23A, judeţul
Olt, 230004, SLATINA ROMANIA 

(540)

ISOFLECT

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260106; 261108;

261325; 270501; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; 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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00681
(151) 03/02/2016
(732) S.C. AVISAN S.R.L., Judeţul Tulcea,

, NICULIŢEL ROMANIA 

(540)

CASA NICULITEL

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00682
(151) 03/02/2016
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5,
050557, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI 24 PROIECT DE TARA

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; transmisii de televiziune,
servicii de transmisie de televiziune prin
cablu, transmiterea de programe de televiziune
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prin satelit, servicii de transmisie de programe
de televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de telecomunicaţii prin fibră optică;
consultanţă în telecomunicaţii; servicii de
portaluri de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi
portaluri pe internet şi pe alte suporturi media;
agenţii de ştiri; servicii de teleconferinţă;
transmisie wireless.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale, în special programe de televiziune;
producţie de emisiuni şi programe de radio şi
televiziune; servicii de publicare şi producţie
de înregistrări de sunet şi/sau imagine; servicii
de programare a ştirilor în vederea transmiterii
prin internet; servicii prestate de reporterii de
ştiri; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; publicarea de broşuri cu
informaţii; organizarea de evenimente de toate
tipurile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00683
(151) 03/02/2016
(732) S.C. BERARIA H S.R.L., Str.

Kiseleff nr. 32, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SARBATOAREA MUSTULUI

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00684
(151) 03/02/2016
(732) WELLINGHAM LIMITED, 113

Barksdale Professional Center, City of
Newark, County of New Castle, DE
19711, DELAWARE S.U.A. 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

Karlington

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

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

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; 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 ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00685
(151) 03/02/2016
(732) S.C. BERARIA H S.R.L., Str.

Kiseleff nr. 32, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZILELE USTUROIULUI

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00686
(151) 03/02/2016
(732) S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.,

B-dul. Poligrafiei, nr.1C, Clădire Ana
Holding, et.2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

ALTEX Cel mai mic preţ online şi
offline* Dacă găseşti în altă parte mai ieftin
primeşti de 2 ori diferenţa

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu (pantone 1235C), roşu
(pantone 193C)

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270507; 290114;  

(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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
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terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din

cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00687
(151) 03/02/2016
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5,
050557, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞTIREA PRIN OCHII TĂI

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; transmisii de televiziune,
servicii de transmisie de televiziune prin
cablu, transmiterea de programe de televiziune
prin satelit, servicii de transmisie de programe
de televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de telecomunicaţii prin fibră optică;
consultanţă în telecomunicaţii; servicii de
portaluri de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi
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portaluri pe internet şi pe alte suporturi media;
agenţii de ştiri; servicii de teleconferinţă;
transmisie wireless.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale, în special programe de televiziune;
producţie de emisiuni şi programe de radio şi
televiziune; servicii de publicare şi producţie
de înregistrări de sunet şi/sau imagine; servicii
de programare a ştirilor în vederea transmiterii
prin internet; servicii prestate de reporterii de
ştiri; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; publicarea de broşuri cu
informaţii; organizarea de evenimente de toate
tipurile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00688
(151) 03/02/2016
(732) MORAR DANIEL RADU, Str.

Avram Iancu, nr.45, judeţul Sibiu, ,
AGNITA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

VALEA MARULUI

(531) Clasificare Viena:050315; 050713;
050722; 270508;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; cidru fără alcool.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); cidru;
băuturi pe bază de cidru (băuturi alcoolice).
35 Publicitate; servicii de marketing;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00693
(151) 03/02/2016
(732) BODEA VLAD-EMIL, Str. Barbu

Văcărescu nr. 4, et. 1, ap. 10, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLUe

(591) Culori revendicate:albastru, galben
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare (maşini automate
pentru vânzare).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
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nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00694
(151) 03/02/2016
(732) ALECU CRISTIAN DIMITRIE,

Şos. Pandurilor nr. 3, bl. P32, et. 3, ap.
11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOVEBIRD

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:020901; 030716;
030720; 270501; 270502; 270508;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00695
(151) 03/02/2016
(732) L.F.G. - FORCE PROTECTION

GUARD S.R.L., Com. Bascov, str.
Lunca nr. 87, Camera nr. 1, judeţul
Argeş, , SAT BASCOV ROMANIA 

(540)

FORCE PROTECTION GUARD L.F.G. -
FORCE PROTECTION GUARD S.R.L.

(591) Culori revendicate:galben, verde
 (531) Clasificare Viena:260301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜


