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Cereri Mărci publicate în data de 10.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 01213 03/03/2016 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI

DEZVOLTĂRII RURALE
ae AGRICULTURA ECOLOGICĂ

2 M 2016 01214 03/03/2016 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE

ae AGRICULTURA ECOLOGICĂ

3 M 2016 01468 03/03/2016 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

ANSAMBLUL FRASINILOR

4 M 2016 01469 03/03/2016 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

ANSAMBLUL CRIZANTEMELOR

5 M 2016 01470 03/03/2016 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

ANSAMBLUL ROZELOR

6 M 2016 01471 03/03/2016 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

ANSAMBLUL ARTARILOR

7 M 2016 01472 03/03/2016 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

ANSAMBLUL TEILOR

8 M 2016 01474 03/03/2016 PODIATRIE S.R.L. PODIATRIE CENTRU MEDICAL
PENTRU ÎNGRIJIREA
PICIORULUI

9 M 2016 01475 03/03/2016 UNIUNEA NATIONALA A
SOCIETATILOR DE
INTERMEDIERE SI
CONSULTANTA IN ASIGURARI
DIN ROMANIA (UNSICAR)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A
SOCIETĂŢILOR DE
INTERMEDIERE ŞI
CONSULTANŢĂ IN ASIGURĂRI
DIN ROMÂNIA UNSICAR

10 M 2016 01476 03/03/2016 S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L. CHEF FOA

11 M 2016 01477 03/03/2016 S.C. FLY DJ ENTERTAINMENT
S.R.L.

DEEJAY FLY

12 M 2016 01478 03/03/2016 TEATRUL MIC Teatrul Mic

13 M 2016 01479 03/03/2016 S.C. ECOPUR SYSTEM FILTRE
S.R.L.

Ecopur System Tehnologii pentru
protectia mediului!

14 M 2016 01480 03/03/2016 S.C. URBAN INVEST S.R.L. INVESTIM CU PASIUNE IN
VIITOR

15 M 2016 01481 03/03/2016 S.C. URBAN INVEST S.R.L. POVESTEA URBANA
CONTINUA
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16 M 2016 01482 03/03/2016 ASTORIA GOLD-SILVER S.R.L. ASTORIA GOLD

17 M 2016 01483 03/03/2016 S.C. SANEX S.A. SINTERA

18 M 2016 01484 03/03/2016 S.C. RURIS IMPEX S.R.L. RURIS power for nature

19 M 2016 01485 03/03/2016 S.C. CLINICA NAOS S.R.L. NAOS CHIRURGIE
ORTOGNATICA

20 M 2016 01486 03/03/2016 S.C. KARPATEN OUTGOING
S.R.L.

SMART Voyage

21 M 2016 01487 03/03/2016 PLAYBAKE S.R.L. PLAYBAKE

22 M 2016 01488 03/03/2016 S.C. LUX PLAZA CAFE S.R.L. BOKA B BAR

23 M 2016 01489 03/03/2016 S.C. NEXT TAXI PLUS S.R.L. TAXI PLUS

24 M 2016 01490 03/03/2016 PRO TRUCK CONSULT S.R.L. GULFOILS

25 M 2016 01491 03/03/2016 MOGA MARIUS IOAN DEMOGA MUSIC

26 M 2016 01492 03/03/2016 S.C. GREEN FINCIU 555 S.R.L. Green Finciu 555

27 M 2016 01493 03/03/2016 DRĂGAN SORIN radio beats LIVE STREAM
ONLINE DEEP YOUR SOUL

28 M 2016 01494 03/03/2016 S.C. AGRICULTORUL S.R.L. AGRICULTORUL GROUP

29 M 2016 01496 03/03/2016 S.C. SPIN GLOBAL BESTGUARD
S.R.L.

SPIN GLOBAL BESTGUARD

30 M 2016 01497 03/03/2016 MOGA MARIUS IOAN DEMOGA MUSIC

31 M 2016 01498 03/03/2016 POPA IOANA THEODORA CLOCHE Creator of Desire

32 M 2016 01499 03/03/2016 S.C. TURNUL BERARILOR S.R.L. TB

33 M 2016 01500 03/03/2016 S.C. TURNUL BERARILOR S.R.L. Zimca
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34 M 2016 01501 03/03/2016 ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A
PROFESIONIŞTILOR DIN
SECURITATEA PRIVATĂ

A.E.P.S.P ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ A
PROFESIONISTILOR DIN
SECURITATEA PRIVATĂ

35 M 2016 01502 03/03/2016 S.C. HEBRA DERMATOLOGIE
S.R.L.

Hebra Dermatologie

36 M 2016 01503 03/03/2016 Walton International Ltd. GIORDANO

37 M 2016 01504 03/03/2016 S.C. MOBILO FINANCE IFN S.A. MOBILO CREDIT

38 M 2016 01505 03/03/2016 S.C. ROMAIR CONSULTING
S.R.L.

ROMAIR CONSULTING ideas to
lead the future

39 M 2016 01506 03/03/2016 S.C. ROMAIR CONSULTING
S.R.L.

ROMAIR CONSULTING ideas to
lead the future

40 M 2016 01507 03/03/2016 MAFTEI RALUCA IOANA ANTERRA by PROPERTY
PARTNERS

41 M 2016 01508 03/03/2016 S.C. METROLOGIA S.A. MALITA MY FRIEND

42 M 2016 01509 03/03/2016 S.C. SMART CONTROL S.R.L. Smart Control

43 M 2016 01510 03/03/2016 S.C. DEALUL DORULUI S.R.L. CRAMA DEALUL DORULUI

44 M 2016 01511 03/03/2016 CÂRNICI DRAGOŞ ALEXANDRU
ISTRATE GEORGE CRISTIAN
KELMER GELU IONUŢ

ASCENT the mountain shop

45 M 2016 01512 03/03/2016 CHANTA ADELA Restaurant Ardelenesc Oşanu'

46 M 2016 01513 03/03/2016 SAN-PETRU HORIA IOAN PlasmaLift
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(210) M 2016 01213
(151) 03/03/2016
(732) MINISTERUL AGRICULTURII ŞI

DEZVOLTĂRII RURALE, B-dul
Carol I nr. 2-4, sector 3, 030163,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ae AGRICULTURA ECOLOGICĂ

(591) Culori revendicate:verde (pantone
360C), negru

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

260115; 260116; 260118; 270112;
270505; 270508; 270522; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01214
(151) 03/03/2016
(732) MINISTERUL AGRICULTURII ŞI

DEZVOLTĂRII RURALE, B-dul
Carol I nr. 2-4, sector 3, 030163,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ae AGRICULTURA ECOLOGICĂ

(591) Culori revendicate:verde (pantone
360C), negru

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
260115; 260116; 260118; 270112;
270505; 270508; 270522; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
gheţă;zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
condimente;gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01474
(151) 03/03/2016
(732) PODIATRIE S.R.L., Str. Arieşului

nr. 102, ap. 19, Jud. Cluj, 400441,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

PODIATRIE CENTRU MEDICAL
PENTRU ÎNGRIJIREA PICIORULUI

(531) Clasificare Viena:020919; 270501;
270502; 270508; 270512;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01468
(151) 03/03/2016
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Willbrook
Platinum & Convention CenterŞos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea A, et. 1, sect. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL FRASINILOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01469
(151) 03/03/2016
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Willbrook
Platinum & Convention CenterŞos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea A, et. 1, sect. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL CRIZANTEMELOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01475
(151) 03/03/2016
(732) UNIUNEA NATIONALA A

S O C I E T A T I L O R  D E
I N T E R M E D I E R E  S I
CONSULTANTA IN ASIGURARI
DIN ROMANIA (UNSICAR), Str.
Vulturilor nr. 98A, sector 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A
SOCIETĂŢILOR DE INTERMEDIERE ŞI
CONSULTANŢĂ IN ASIGURĂRI DIN
ROMÂNIA UNSICAR

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

 (531) Clasificare Viena:010105; 260207;
261325; 270106; 270501; 270502;
270508; 290113;  

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou.
36 Asigurări; servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de brokeri de
asigurări, serviciile oferite asiguraţilor şi
servicii de subscriere de asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01470
(151) 03/03/2016
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Willbrook
Platinum & Convention CenterŞos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea A, et. 1, sect. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL ROZELOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01471
(151) 03/03/2016
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Willbrook
Platinum & Convention CenterŞos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea A, et. 1, sect. 1,
BUCUREŞTI , ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL ARTARILOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01476
(151) 03/03/2016
(732) S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.,

Str. Belgrad nr. 5, et. 1, ap. 4, sector 1,
011804, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

CHEF FOA

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01472
(151) 03/03/2016
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Willbrook
Platinum & Convention CenterŞos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea A, et. 1, sect. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL TEILOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01477
(151) 03/03/2016
(732) S.C. FLY DJ ENTERTAINMENT

S.R.L., Str. Şcolii, nr. 32, Comuna
Joita, Jud. Giurgiu, SAT BACU
ROMANIA 

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

(540)

DEEJAY FLY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01490
(151) 03/03/2016
(732) PRO TRUCK CONSULT S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 21, bl. U1,
sc. A, ap. 15, jud. Argeş, 110191,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

GULFOILS

(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 01478
(151) 03/03/2016
(732) TEATRUL MIC, Str. Constantin

Mille, nr. 16, sector 1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Teatrul Mic

(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 01479
(151) 03/03/2016
(732) S.C. ECOPUR SYSTEM FILTRE

S.R.L., Str. Principală nr. 192,
Comuna Nicolae Titulescu, Jud. Olt, ,
SAT NICOLAE TITULESCU
ROMANIA 

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

(540)

Ecopur System Tehnologii pentru protectia
mediului!
(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
(531) Clasificare Viena:050103; 050105;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţiei a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01480
(151) 03/03/2016
(732) S.C. URBAN INVEST S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 38, sc.A, ap.3,
judeţ Braşov, , BRAŞOV ROMANIA

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

(540)

INVESTIM CU PASIUNE IN VIITOR

(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
cuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
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, 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
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imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01481
(151) 03/03/2016
(732) S.C. URBAN INVEST S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 38, sc.A, ap.3,
judeţ Braşov,  BRAŞOV, 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)

POVESTEA URBANA CONTINUA

(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
cuprinse în alte clase; minereuri.

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
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, 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01482
(151) 03/03/2016
(732) ASTORIA GOLD-SILVER S.R.L.,

Str. Luceafărului, nr. 1206A1,
Comuna Ipoteşti, Jud. Suceava,  SAT
IPOTEŞTI, ROMANIA 

(540)

ASTORIA GOLD

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01483
(151) 03/03/2016
(732) S.C. SANEX S.A., Str. Beiuşului nr.1,

Jud. Cluj, 400394, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

                             SINTERA
(531) Clasificare Viena:261113; 261325;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încalzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01484
(151) 03/03/2016
(732) S.C. RURIS IMPEX S.R.L., Calea

Severinului nr. 10, bl. 317B, ap.
parter, Judeţul Dolj, CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

RURIS power for nature

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 150125;

150703; 270502; 270509; 290112;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi,
grăsimi şi uleiuri pentru lubrifiere; produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01485
(151) 03/03/2016
(732) S.C. CLINICA NAOS S.R.L., B-dul

G-ral Gheorghe Magheru, nr. 7, sc. 1,
et. 6, ap. 19, cam. 4, 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)

     NAOS CHIRURGIE ORTOGNATICA

(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270502; 270505; 270508;  

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

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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(210) M 2016 01486
(151) 03/03/2016
(732) S.C. KARPATEN OUTGOING

S.R.L. ,  Str .  Teleajen 77A,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SMART Voyage

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

  
(531) Clasificare Viena:130117; 260725;

270501; 270502; 270508; 290114;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01487
(151) 03/03/2016
(732) PLAYBAKE S.R.L., Str. Erou Iancu

Nicolae, nr. 120, et. 6, ap. 16, Jud.
Ilfov,  VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

PLAYBAKE

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

30 Produse de patiserie; produse de cofetărie;
produse de brutărie; dulciuri, dulciuri cu
zahăr; blaturi de tort, torturi, glazură de
torturi; turte, prăjituri,prăjiturele, eclere, tarte,
budinci, praline, bomboane, creme de
prăjituri, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), pricomigdale (macaroons).
35 Servicii de franciză, şi anume management
al afacerilor în înfiinţarea şi funcţionarea
magazinelor de vânzare cu amănuntul;
consultanţă şi management de afaceri pentru
concepte de franciză; vânzări cu amănuntul de
produse alimentare, în special produse de
patiserie, cofetărie şi brutărie în regim de
franciză.
40 Procesarea alimentelor.
43 Cafenele; bufete cu autoservire; servicii de
prepare a alimentelor; servicii de alimentaţie
publică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01488
(151) 03/03/2016
(732) S.C. LUX PLAZA CAFE S.R.L.,

Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3,
parter, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BOKA B BAR

(531) Clasificare Viena:020914; 250113;
250119; 250125; 260118; 270501;
270502; 270504; 270505;  

(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 01489
(151) 03/03/2016
(732) S.C. NEXT TAXI PLUS S.R.L., Str.

Culturii nr. 33, cam 1, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAXI PLUS

(531) Clasificare Viena:071110; 180109;
250704; 270501; 270502; 270508;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 03.03.2016

16

(210) M 2016 01491
(151) 03/03/2016
(732) MOGA MARIUS IOAN, Bdul

Ferdinand I, nr. 47, jud. Alba, 510146,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

DEMOGA MUSIC

(531) Clasificare Viena:220110; 270501;
270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
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 01497
(151) 03/03/2016
(732) MOGA MARIUS IOAN, Bdul

Ferdinand I, nr. 47, jud. Alba, 510146,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

DEMOGA MUSIC

(531) Clasificare Viena:220110; 270501;
270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01512
(151) 03/03/2016
(732) CHANTA ADELA, Str. Sfinţii

Apostoli nr. 108, judeţul Dolj,
CRAIOVA, ROMANIA 

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

(540)

Restaurant Ardelenesc Oşanu'

(531) Clasificare Viena:090725; 270112;
270501; 270502; 270504;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01513
(151) 03/03/2016
(732) SAN-PETRU HORIA IOAN, Str.

Petru Rareş nr. 22, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

PlasmaLift

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

270501; 270502; 270507; 290112;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01492
(151) 03/03/2016
(732) S.C. GREEN FINCIU 555 S.R.L.,

Str. Sofiei nr. 8, judeţul Bihor,
ORADEA, ROMANIA 

(540)

Green Finciu 555

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, mov

(531) Clasificare Viena:020914; 040505;
050708; 050724; 270501; 270502;
270508; 270711; 290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01493
(151) 03/03/2016
(732) DRĂGAN SORIN, Str. Constantin

Brâncoveanu nr. 6, bl. DL3, ap. 40,
judeţul Galaţi, 800058, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

radio beats LIVE STREAM ONLINE
DEEP YOUR SOUL

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

(531) Clasificare Viena:160125; 260118;
260207; 270501; 270502; 290114;  

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

38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01494
(151) 03/03/2016
(732) S.C. AGRICULTORUL S.R.L., Str.

Principală nr. 566, judeţul Bacău,
607035, BARSANESTI, ROMANIA

(540)

AGRICULTORUL GROUP

(591) Culori revendicate:verde, auriu

(531) Clasificare Viena:050702; 260207;
261112; 261325; 290112;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);

cuplaje şi maşini de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01496
(151) 03/03/2016
(732) S.C. SPIN GLOBAL BESTGUARD

S.R.L., Str. Trandafirilor nr. 3, judeţul
B i s t r i ţ a - N ă s ă u d ,  4 2 5 3 0 0 ,
SÂNGEORZ-BĂI, ROMANIA 

(540)

SPIN GLOBAL BESTGUARD

(531) Clasificare Viena:011503; 011507;
030116; 030124; 260516; 260518;
270501;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01498
(151) 03/03/2016
(732) POPA IOANA THEODORA, Str.

Nicolae Licăreţ nr. 8, bl. PM 42, sc. A,
ap. 2, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CLOCHE Creator of Desire

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270510;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01499
(151) 03/03/2016
(732) S.C. TURNUL BERARILOR

S.R.L., Bd. Decebal nr. 26, judeţul
Neamţ, 610076, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ,
ROMAN

(540)

TB
(591) Culori revendicate:verde, galben,

maro
(531) Clasificare Viena:250113; 261325;

270501; 270502; 270504; 270522;
290113;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate, gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01500
(151) 03/03/2016
(732) S.C. TURNUL BERARILOR

S.R.L., Bd. Decebal nr. 26, judeţul
Neamţ, 610076, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ,
ROMAN

(540)

Zimca

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:030405; 030701;

030716; 050116; 050317; 090110;
270501; 270502; 290113;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01501
(151) 03/03/2016
(732) ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A

PROFESIONIŞTILOR DIN
SECURITATEA PRIVATĂ, Str.
Andrei Şaguna nr. 20, bl. A-20, et. 1,
ap. 5, judeţul Timiş, 300119,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

A.E.P.S.P ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A
P R O F E S I O N I S T I L O R  D I N
SECURITATEA PRIVATĂ

(531) Clasificare Viena:010105; 010502;
090110; 260106; 260116; 260118;
270501; 270502; 270512;  

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

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.
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 01502
(151) 03/03/2016
(732) S.C. HEBRA DERMATOLOGIE

S.R.L., Str. Gruiului nr. 63, bl. D18A,
parter, judeţul Argeş, , CÂMPULUNG
ROMANIA 

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

(540)

Hebra Dermatologie

(531) Clasificare Viena:010707; 010720;
011515; 020301; 020323; 270501;
270502;  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
medicală; centre de sănătate; toate aceste
servicii fiind destinate domeniului
dermatologiei; consiliere medicală în
domeniul dermatologiei; furnizare de
informa ţ i i  medicale în domeniul
dermatologiei; servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01503
(151) 03/03/2016
(732) Walton International Ltd., P.O. Box

1586, Grand Cayman, KY-1110,
George Town INSULELE CAIMANE

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

(540)

GIORDANO

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul; îmbrăcăminte de puf/pene,
îmbrăcăminte din piele, chiloţi, şorturi,
jachete, blugi, pantaloni (trousers), pantaloni
(pants), pantaloni scurţi, manşete, banderole,
cămăşi, cămăşi casual, îmbrăcăminte
exterioară casual, tricouri, tricouri fără
mâneci, bluze de corp, lenjerie intimă, bluze,
fuste, veste (vests), veste (waistcoats),
paltoane, bluze sport, treninguri, maiouri
(singlets), jerseuri, cămăşi sport, costume de
sărituri, combinezoane de protecţie
(îmbrăcăminte) (jump suits), costume de
gimnastică, rochii (frocks), rochii (dresses),
pulovere, pulovere groase, maiouri (tank
tops), cardigane, lenjerie de corp, banderole
de cap, şepci, pălării, eşarfe, cravate, şosete,
curele, jambiere (legwarmers), colanţi
(leggings), ciorapi (stockings), dresuri (tights),
sutiene şi brasiere, pantofi, cizme, papuci,
îmbrăcăminte impermeabilă, poncho, mănuşi,
mitene, tricotaje; toate incluse în clasa 25.

35 Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata cu privire la articole din piele sau
imitaţie de piele, geamantane, genţi, genţi şi
saci de plajă, genţi de mână, genţi universale,
borsete, poşete (pouches), valize (suitcases),
geamantane şi genţi de voiaj, genţi pentru
costume, valize (valises), serviete, portofolii
(port-acte), mape pentru documente, portofele,
brelocuri, bagaje, portmonee (purses),
portofele pentru bancnote (billfolds), portchei,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bastoane
de mers, cutii şi suporturi pentru cărţi de
credit, saci de voiaj de purtat în spate,
rucsacuri, raniţe, saci de umăr, ghiozdane,
serviete pentru şcolari, genţi şi saci foarte
mari, genţi sport, genţi pentru sportivi, genţi
pentru cărţi, genţi de pânză, genţi şi saci
pentru bani, genţi şi saci de umăr, curele de
umăr, etuiuri pentru chei, coperţi pentru
carnete de cecuri, părţi şi accesorii pentru
toate produsele menţionate anterior, accesorii
de modă, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
de acoperit capul, jachete, blugi, pantaloni
(trousers), pantaloni (pants), pantaloni scurţi,
manşete, banderole, cămăşi, cămăşi casual,
îmbrăcăminte exterioară casual, tricouri,
tricouri fără mâneci, bluze de corp, lenjerie
intimă, bluze, fuste, veste (vests), veste
(waistcoats), paltoane, bluze sport, treninguri,
maiouri (singlets), jerseuri, cămăşi sport,
costume de sărituri, combinezoane de
protecţie (jump suits), rochii (dresses),
pulovere, pulovere groase, maiouri (tank
tops), cardigane, lenjerie de corp, banderole
de cap, şepci, pălării, eşarfe, cravate, şosete,
curele, jambiere (legwarmers), colanţi
(leggings), ciorapi (stockings), dresuri (tights),
sutiene şi brasiere, pantofi, cizme, papuci,
îmbrăcăminte impermeabilă, poncho, mănuşi,
mitene, tricotaje; servicii de vânzare cu
amănuntul pentru produsele menţionate
anterior furnizate prin internet şi alte reţele
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locale şi globale de calculator; compilare de
liste de adrese, poştă, telefon şi toate celelalte
comenzi prin comunicaţii şi telecomunicaţii,
publicitate directă prin poştă, servicii de
consultanţă de afaceri şi managementul
afacerilor, servicii de publicitate, servicii de
afişare pentru mărfuri, servicii de reclamă,
servicii de marketing şi servicii de promovare,
analiză şi cercetare de piaţă, servicii de agenţii
de import şi/sau export, achiziţionare şi
cumpărare de bunuri în numele unei firme,
decorare de vitrine; toate incluse în clasa 35;
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
cu privire la articole din piele sau imitaţie de
piele, geamantane, genţi, genţi şi saci de plajă,
genţi de mână, genţi universale, borsete,
poşete (pouches), valize (suitcases),
geamantane şi genţi de voiaj, genţi pentru
costume, valize (valises), serviete, portofolii
(port-acte), mape pentru documente, portofele,
brelocuri, bagaje, portmonee (purses),
portofele pentru bancnote (billfolds), portchei,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bastoane
de mers, cutii şi suporturi pentru cărţi de
credit, saci de voiaj de purtat în spate,
rucsacuri, raniţe, saci de umăr, ghiozdane,
serviete pentru şcolari, genţi şi saci foarte
mari, genţi sport, genţi pentru sportivi, genţi
pentru cărţi, genţi de pânză, genţi şi saci
pentru bani, genţi şi saci de umăr, curele de
umăr, etuiuri pentru chei, coperţi pentru
carnete de cecuri, părţi şi accesorii pentru
toate produsele menţionate anterior, accesorii
de modă, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
jachete, blugi, pantaloni (trousers), pantaloni
(pants), pantaloni scurţi, manşete, banderole,
cămăşi, cămăşi casual, îmbrăcăminte
exterioară casual, tricouri, tricouri fără
mâneci, bluze de corp, lenjerie de corp, bluze,
fuste, veste (vests), veste (waistcoats),
paltoane, bluze sport, treninguri, maiouri

(singlets), jerseuri, cămăşi sport, costume de
sărituri, combinezoane de protecţie (jump
suits), rochii (dresses), pulovere, pulovere
groase, maiouri (tank tops), cardigane, lenjerie
de corp, banderole de cap, şepci, pălării,
eşarfe, cravate, şosete, curele, jambiere
(legwarmers), colanţi (leggings), ciorapi
(stockings), dresuri (tights), sutiene şi
brasiere, pantofi, cizme, papuci, îmbrăcăminte
impermeabilă, poncho, mănuşi, mitene,
tricotaje; servicii de vânzare cu amănuntul
pentru produsele menţionate anterior furnizate
prin internet şi alte reţele locale şi globale de
calculator; compilare de liste de adrese, poştă,
telefon şi toate celelalte comenzi prin
comunicaţii şi telecomunicaţii, publicitate
directă prin poştă, servicii de consultanţă de
afaceri şi managementul afacerilor, servicii de
publicitate, servicii de afişare pentru mărfuri,
servicii de reclamă, servicii de marketing şi
servicii de promovare, analiză şi cercetare de
piaţă, servicii de agenţii de import şi/sau
export, achiziţionare şi cumpărare de bunuri în
numele unei firme, decorare de vitrine; toate
incluse în clasa 35.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01504
(151) 03/03/2016
(732) S.C. MOBILO FINANCE IFN S.A.,

Str. Lânăriei nr. 77, et. 1, sector 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

MOBILO CREDIT

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, negru

(531) Clasificare Viena:261113; 270508;
270510; 270517; 290113;  

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

35 Publicitate, cu excepţia publicităţii în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; administraţie
comercială, cu excepţia domeniului
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor.
36 Acordare de credit, cu excepţia creditării în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; finanţare prin credit,
cu excepţia finanţării în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; consiliere de credit, cu
excepţia consilierii de credit în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de creditare, cu
excepţia celor în domeniul automobilelor sau
în legătură cu industria automobilelor; servicii
de credit financiar, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; acordare de facilităţi

de credit, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; acordare de credite de consum,
cu excepţia celor în domeniul automobilelor
sau în legătură cu industria automobilelor;
servicii de împrumut şi creditare, cu excepţia
celor în domeniul automobilelor sau în
legătură cu industria automobilelor; finanţarea
creditelor pe termen scurt, cu excepţia
finanţării în domeniul automobilelor sau în
legătură cu industria automobilelor; servicii de
împrumut şi de credit, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; servicii de credit şi de
împrumut, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de consultanţă
referitoare la credit, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; servicii de credite
pentru nevoi personale, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; servicii de împrumut,
de credit şi leasing financiar, cu excepţia celor
în domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; servicii referitoare la
carduri de credit şi carduri de plăţi, cu
excepţia celor în domeniul automobilelor sau
în legătură cu industria automobilelor; servicii
de card bancar, card de credit, card de debit şi
card pentru plată electronică, cu excepţia celor
în domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; împrumuturi
(finanţare), cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de împrumut, cu
excepţia celor în domeniul automobilelor sau
în legătură cu industria automobilelor;
acordări de împrumuturi, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; finanţare pentru
împrumuturi personale, cu excepţia celor în
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domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; servicii de finanţare
şi împrumut, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de împrumut pentru
consumatori, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de împrumuturi de
bani, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; acordare de împrumuturi
pentru consum, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de împrumut financiar
în scopuri personale, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor; acordare de credite
temporare, cu excepţia celor în domeniul
automobilelor sau în legătură cu industria
automobilelor; servicii de plată electronică, cu
excepţia celor în domeniul automobilelor sau
în legătură cu industria automobilelor; servicii
financiare de plată, cu excepţia celor în
domeniul automobilelor sau în legătură cu
industria automobilelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01505
(151) 03/03/2016
(732) S.C. ROMAIR CONSULTING

S.R.L., Str. Mr. Av. Ştefan Sanatescu
nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3 etaj 1 şi
Birourile 3, 4, 5, şi 6 din Corp 5 etaj 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMAIR CONSULTING ideas to lead
the future

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011108; 270501;

270502; 290104;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37   Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Serviciile în domeniile ştiintei şi
tehnologiei precum cercetarea şi proiectarea
aferentă; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01506
(151) 03/03/2016
(732) S.C. ROMAIR CONSULTING

S.R.L., Str. Mr. Av. Ştefan Sanatescu
nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3 etaj 1 şi
Birourile 3, 4, 5, şi 6 din Corp 5 etaj 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

ROMAIR CONSULTING ideas to lead
the future

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011108; 250119;

270501; 270502; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Serviciile în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei precum cercetarea şi proiectarea
aferentă; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare handware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01507
(151) 03/03/2016
(732) MAFTEI RALUCA IOANA, Str.

Crinului nr. 20-24, bl. A4, et. 6, ap.
27,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANTERRA by PROPERTY PARTNERS

(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
270501; 270502; 270508;  

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

35    Consultanţă în management.
36 Evaluări de proprietăţi imobiliare;
expertize şi evaluări fiscale; evaluări şi
estimări financiare; agenţii imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01508
(151) 03/03/2016
(732) S.C. METROLOGIA S.A., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 11C, sector 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

MALITA MY FRIEND

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile, seminţe preparate de floarea
soarelui şi dovleac, alune, fistic, migdale, supe
instant.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; croasant,
gheaţă; zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă; alimente de origine
vegetală preparate în vederea consumului sau
a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor; băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată; cereale preparate pentru
consumul uman; produse zaharoase; produse
din cacao şi produse din ciocolată; batoane cu
cacao, batoane cu ciocolată, batoane cu
caramel, batoane glazurate, batoane cu fistic,
batoane cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi,
chec, napolitane, bomboane, biscuiţi,
fursecuri, paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01509
(151) 03/03/2016
(732) S.C. SMART CONTROL S.R.L.,

Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp U, et. 6,
sector 6, 061071, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Smart Control

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260116;

260304; 260306; 290114;  

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

42 Servicii IT; consultanţă IT, servicii de
consiliere şi asigurare de informaţii în
domeniul IT; servicii IT în legătură cu
stocarea electronică de date; servicii de
consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT); servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice; servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date; servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini şi alte date
electronice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01510
(151) 03/03/2016
(732) S.C. DEALUL DORULUI S.R.L.,

Str. Castanilor nr. 21, judeţul Timiş,
307160, DUMBRĂVIŢA, ROMANIA

(540)

CRAMA DEALUL DORULUI

(591) Culori revendicate:Pantone 1395,
Pantone 7427 C, Pantone 433 C

(531) Clasificare Viena:051306; 051325;
250119; 270501; 270502; 270522;
290113;  

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

33 Vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01511
(151) 03/03/2016
(732) C Â R N I C I  D R A G O Ş

ALEXANDRU, Bd. Gheorghe Şincai
nr. 15, bl. 5A, sc. A, ap. 21, sector 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(732) ISTRATE GEORGE CRISTIAN,
Str. Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc.
C, et. 7, ap. 120, sector 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(732) KELMER GELU IONUŢ, Str. Lt.
Victor Manu nr. 42A, bl. H, sc. A, ap.
4, sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ASCENT the mountain shop

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270508; 270510;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializare şi vânzare,
regruparea în avantajul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul online de produse
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diverse; servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii; servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care
oferă suporturi media digitale; publicitate

on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01061
(151) 04/08/2010
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

&  DEVELO PMENT N.V. ,
Venecoweg 26,, 9810, NAZARETH
BELGIA 

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

(540)

ARTERIN

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

5 Suplimente nutriţionale. 

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{ 

Deoarece mandatarul de la depozitul M 2016/01249, solicitant SC Casa
Fironda SRL, publicat în data de 01/03/2016, nu figureaz| în lista Camerei
Consilierilor, acesta va fi retras de la publicare  Õi nu va mai putea reprezenta
solicitantul mai sus menÛionat în nici o procedur| ulterioar|.   




