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Cereri M|rci publicate în data de 10/06/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 03784 03/06/2016 ED&F MAN SUGAR LTD James Man LEGACY

2 M 2016 03833 03/06/2016 ED&F MAN SUGAR LTD FAM. ZAHARIA gust| bucuria

3 M 2016 03893 03/06/2016 ED&F MAN SUGAR LTD Sweet Life

4 M 2016 03993 03/06/2016 CBRE REAL ESTATE
CONSULTANCY S.R.L.

THE MOST OFFICE

5 M 2016 03994 03/06/2016 ASOCIATIA CAMERA DE
COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA OLANDEZA IN
ROMANIA

Netherlands Romanian Chamber
of Commerce

6 M 2016 03995 03/06/2016 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

OPTIM Euro Diesel

7 M 2016 03996 03/06/2016 S.C. SENERA S.A. SENERA

8 M 2016 03997 03/06/2016 Dox Company S.R.L. iFactor

9 M 2016 03998 03/06/2016 GRECU IONUT websea

10 M 2016 03999 03/06/2016 S.C. GLOBAL PROD
IZOCONSTRUCT S.R.L.

Rompor Cu c|ldur|, pentru
România

11 M 2016 04000 03/06/2016 Dox Company S.R.L. Laura

12 M 2016 04001 03/06/2016 Dox Company S.R.L. Vertical

13 M 2016 04002 03/06/2016 S.C. INFINIT SOLUTIONS S.R.L.

14 M 2016 04003 03/06/2016 S.C. COSMO PHARM S.R.L. NEUROMAX

15 M 2016 04004 03/06/2016 NOVA IMOBILIARE S.R.L. COLOSSEUM

16 M 2016 04005 03/06/2016 S.C. ALLEGRO ONLINE
SERVICES ROMANIA S.R.L.

AUTOVIT.RO

17 M 2016 04006 03/06/2016 VULCAN CATALIN Micul Gigant
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18 M 2016 04007 03/06/2016 ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DE MOBILA DIN ROMANIA
(APMR)

Revista MOBILA din 1964
publicaÛia profesionaliÕtilor din
industria mobilei

19 M 2016 04008 03/06/2016 ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DE MOBILA DIN ROMANIA
(APMR)

MOBILA din 1964

20 M 2016 04009 03/06/2016 ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DE MOBILA DIN ROMANIA
(APMR)

M

21 M 2016 04010 03/06/2016 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

ELPASO

22 M 2016 04011 03/06/2016 S.C. ADVANCED BIZ SOLUTIONS
S.R.L.

NEW MONEY

23 M 2016 04012 03/06/2016 Sidela S.A. ÉCCOLE

24 M 2016 04014 03/06/2016 AOÔAN CRISTINA ANTU

25 M 2016 04015 03/06/2016 GRIGORE ELENA CRISTINA THE brunch AFFAIR DARE TO
BE DIFFERENT!

26 M 2016 04016 03/06/2016 UNGUREANU GABRIEL
ALEXANDRU

SCUBA ONE scuba1.ro

27 M 2016 04017 03/06/2016 POTYESZ BIANCA-ANTONINA Licurici by Bianca Potyesz

28 M 2016 04018 03/06/2016 S.C. PS MULTISERVICES S.R.L. TCO TÂRGUL DE COMERÚ AL
OLTENIEI EDIÚIA I



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 03/06/2016

3

(210) M 2016 03784
(151) 03/06/2016
(732) ED&F MAN SUGAR LTD, London

Bridge Street, nr. 3, SE 1 9SG,
LONDON REGATUL UNIT 

(540)

James Man LEGACY

(591) Culori revendicate:galben auriu
  
(531) Clasificare Viena:260207; 260417;

270501; 270508; 270511;  

(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03833
(151) 03/06/2016
(732) ED&F MAN SUGAR LTD, London

Bridge Street, nr. 3, SE 1 9SG,
LONDON REGATUL UNIT 

(540)

FAM. ZAHARIA gustă bucuria

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:020901; 070108;

070124; 270106; 270501;  

(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03893
(151) 03/06/2016
(732) ED&F MAN SUGAR LTD, London

Bridge Street, nr. 3, SE 1 9SG,
LONDON REGATUL UNIT 

(540)

Sweet Life

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

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270517;

270525; 290112;  

(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03993
(151) 03/06/2016
(732) C B R E  R E A L  E S T A T E

CONSULTANCY S.R.L., B-dul
Lascar Catargiu nr. 47-53, Europe
House et. 2, sector 1, 014104,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE MOST OFFICE

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

290103;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03994
(151) 03/06/2016
(732) ASOCIATIA CAMERA DE

COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA OLANDEZA IN
ROMANIA, Str. Buzeşti nr. 50-52,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Netherlands Romanian Chamber of
Commerce

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
282C), gri închis (pantone cool Gray
11C), roşu (pantone 1795C)

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030124;

270501; 270512;  

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
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 03995
(151) 03/06/2016
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

S.R.L., Str. Maria Rosetti, nr. 6,
Rosetti Tower, et. 1, sector 2, 020485,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTIM Euro Diesel

  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
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administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03996
(151) 03/06/2016
(732) S.C. SENERA S.A., Sat Dorolt nr.

450, judeţul Satu Mare, , Comuna
Dorolt ROMANIA 

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

(540)

SENERA

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010706;

011505; 260409; 260418; 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.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03997
(151) 03/06/2016
(732) Dox Company S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 45, judeţul Mureş,
5 4 0 0 1 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

iFactor

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03998
(151) 03/06/2016
(732) GRECU IONUT, Bdul. Alexandru

Lăpuşneanu nr. 75, bl. LV4, Judeţul
Constanţa, 900 605, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

websea

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03999
(151) 03/06/2016
(732) S . C .  G L O B A L  P R O D

IZOCONSTRUCT S.R.L., Str.
Eroilor nr. 105, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420133, BISTRIŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

Rompor Cu căldură, pentru România

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 240701;

270501; 270723; 290114;  

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

17 Materiale pentru izolaţii şi etanşare.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04000
(151) 03/06/2016
(732) Dox Company S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 45, judeţul Mureş,
5 4 0 0 1 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

Laura

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04001
(151) 03/06/2016
(732) Dox Company S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 45, judeţul Mureş,
5 4 0 0 1 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

Vertical

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;

ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04002
(151) 03/06/2016
(732) S.C. INFINIT SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Câmpul Pipera nr. 103G, Vila 1 -
Tarlaua 49, Judeţul Ilfov, 77190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:010103; 010109;

010125; 260116;  
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(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. 
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 04003
(151) 03/06/2016
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NEUROMAX
  

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

5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente alimentare (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04004
(151) 03/06/2016
(732) NOVA IMOBILIARE S.R.L., Piaţa

Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea
Charles de Gaulle Plaza, biroul nr.
325, campus 05, et. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLOSSEUM

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

35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Management imobiliar; închiriere
imobiliare; colectarea chiriilor; închirierea
spaţiilor de birouri (imobiliare).
37 Construcţii.
39 Închirierea spaţiilor de parcare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04005
(151) 03/06/2016
(732) S.C.  ALLEGRO ONLINE

SERVICES ROMANIA S.R.L., Str.
Învingătorilor nr. 24, Victory Business
Center, birou 1, camera 2, et. 5, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOVIT.RO
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(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
281C/U), roşu (pantone 485C/U)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

35 Brokeraj online pentru vânzare şi
cumpărare de vehicule şi/sau părti
componente ale acestora; publicarea de
materiale publicitare în legătură cu vehicule
şi/sau părţi componente ale acestora;
publicitate prin intermediul reţelelor de
calculatoare; difuzare de materiale publicitare
în legătură cu vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; actualizarea de
material publicitar; operarea unei pieţe online
(operating online marketplace) pentru
negocierea tranzacţiilor comerciale între terţe
părţi în vânzarea şi cumpărarea de produse;
furnizarea online de spaţiu publicitar pentru
alţii; furnizarea online de spaţiu pentru
publicitate clasificată/mică publicitate
(providing online classified advertising
services); servicii de publicitate şi
promoţionale; servicii online de comparare a
preţurilor; gestionarea bazelor de date
accesibile prin internet; colectarea de date
pentru a fi puse în baza de date a
computerului; sortarea datelor din baza de
date de computer; operarea unor agenţii de
comerţ cu proprietăţi personale (operating of
personal property trade agencies); servicii de
informaţii în legătură cu serviciile menţionate
mai sus; toate acestea utilizate la sau în
legătură cu internetul şi serviciile online.
38 Telecomunicaţii (utilizate la sau în legătură
cu internetul şi serviciile online).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (utilizate la
sau în legătură cu internetul şi serviciile
online).

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 (utilizate la
sau în legătură cu internetul şi serviciile
online).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04006
(151) 03/06/2016
(732) VULCAN CATALIN, Str. Pomarla

nr. 2, bl. B20, sc. 4, et. 6, ap. 106,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Micul Gigant

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 020501;

210301; 241725; 270501; 290114;  

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

25 Îbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni (
ornamente ) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Servicii de difuzare pe pagini web;
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transmisie de mesaje, date şi conţinut pe
internet şi prin alte reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; înfiinţarea de forumuri online,
camere de discuţii, jurnale, bloguri şi servere
de liste pentru transmisie de mesaje,
comentarii şi conţinut multimedia între
utilizatori; transmitere de medii electronice,
conţinut multimedia, filme video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut audio
şi informaţii prin internet şi alte reţele de
calculatoare şi comunicaţii; furnizarea de
forumuri comunitare online pentru ca
utilizatorii să poată posta, căuta, urmări, pune
în comun, critica, evalua şi comenta conţinut
video şi alt conţinut multimedia; asigurare de
distribuţie de programe digitale pentru
transmisii audio şi video prin intermediul
reţelei globale de calculatoare. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de divertisment
şi educaţionale care cuprind medii electronice,
conţinut multimedia, filme video, filme
cinematografice, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut generat de
utilizator, conţinut audio şi informaţii aferente
prin reţele de calculatoare şi de comunicaţii;
servicii de publicare de materiale de
divertisment digitale, video, audio şi
multimedia. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04007
(151) 03/06/2016
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE MOBILA DIN ROMANIA
(APMR), Str. Academiei nr. 7,
Mezanin, sector 1, 010011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista MOBILA din 1964 publicaţia
profesionaliştilor din industria mobilei

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

270510; 270512; 270517;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole de
legătorie; fotografii; papetărie. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
39 Depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04008
(151) 03/06/2016
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE MOBILA DIN ROMANIA
(APMR), Str. Academiei nr. 7,
Mezanin, sector 1, 010011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOBILA din 1964
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270505;

270510; 270521;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole de
legătorie; fotografii; papetărie. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
39 Depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04009
(151) 03/06/2016
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE MOBILA DIN ROMANIA
(APMR), Str. Academiei nr. 7,
Mezanin, sector 1, 010011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M

 
(531) Clasificare Viena:261112; 270502;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole de
legătorie; fotografii; papetărie. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
39 Depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04010
(151) 03/06/2016
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moinesti nr. 55, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ELPASO

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

  
(531) Clasificare Viena:090717; 270501;

270505; 270507; 270508; 290115;  

(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, 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04011
(151) 03/06/2016
(732) S . C .  A D V A N C E D  B I Z

SOLUTIONS S .R .L . ,  Şos .
Vlădiceasca nr. 84, ap. camera 6, Sat
Vlădiceasca, judeţul Ilfov, ,
COMUNA SNAGOV 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)

NEW MONEY

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270512; 290113;  

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

9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii imprimate; publicaţii periodice;
tipărituri; reviste (publicaţii periodice); ziare;
cărţi.
35 Publicitate; furnizare de informaţii
comerciale şi de afaceri; furnizare de
informaţii privind publicitatea; prelucrare
computerizată de texte; servicii de prelucrare
şi dactilografiere de texte; scrierea de texte
publicitare; publicare de texte publicitare.
36 Furnizare de informaţii financiare;
furnizare de informaţii privind piaţa



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 03/06/2016

14

proprietăţilor (imobiliară).
40 Servicii oferite de o tipografie.
41 Servicii de scriere şi publicare de texte, cu
excepţia textelor publicitare; servicii de
publicare de ziare, reviste, almanahuri, cărţi;
publicare de publicaţii electronice; furnizare
de publicaţii electronice, care nu pot fi
descărcate; furnizare de informaţii despre
posibilităţi de recreere; furnizare de informaţii
referitoare la divertisment; furnizare de
informaţii referitoare la sport; furnizare de
informaţii referitoare la activităţile culturale;
servicii de fotografiere; servicii de reporteri de
ştiri.
42 Crearea şi mentinerea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04012
(151) 03/06/2016
(732) Sidela S.A., Av. 18 de Julio, 1117, ,

Montevideo URUGUAY 
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea

Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ÉCCOLE

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb, negru, roz deschis, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020125;

270502; 290115;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,

ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei;
adezivi pentru încălţăminte.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04014
(151) 03/06/2016
(732) AOŞAN CRISTINA, Str. Şos.

Galaţi-Bârlad nr. 1, judeţul Galaţi, ,
VIRLEZI ROMANIA 

(540)

ANTU

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
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pentru bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04015
(151) 03/06/2016
(732) GRIGORE ELENA CRISTINA, Str.

Aleea Mozaicului nr. 6, bl. B9, sc. B,
et. 7, ap. 67, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

THE brunch AFFAIR DARE TO BE
DIFFERENT!
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de expoziţii
educaţionale; organizare de expoziţii pentru
divertisment; organizare de expoziţii în
scopuri culturale; organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural
educativ; consultanţă în materie de planificare
de evenimente; organizare de evenimente de
ceremonie; organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv; disc
jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale; servicii de maestru de ceremonii

pentru petreceri şi evenimente speciale;
organizare şi planificarea de petreceri;
organizarea şi conducerea de workshop-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04016
(151) 03/06/2016
(732) U N G U R E A N U  G A B R I E L

ALEXANDRU, Str. Baltita nr. 12, bl.
B32, ap. 37, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SCUBA ONE scuba1.ro

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020904; 241502;

241508; 270302; 270502; 270503;
290113;  

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse şi servicii în domeniul sportiv,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
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şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate; lanţ de
magazine şi magazine online; publicitate prin
toate mijloacele.
41 Educaţie; instruire; divertisment, activităţi
culturale şi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04017
(151) 03/06/2016
(732) POTYESZ BIANCA-ANTONINA,

Str. Bujorilor nr. 0, bl. 33, sc. E, et. 1,
ap. 4, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Licurici by Bianca Potyesz

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
171C), mov (pantone 513C), galben
(pantone 107C), galben deschis
(pantone 601C), albastru deschis
(pantone 636C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 031301;

031324; 050520; 270504; 270510;
290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale şi produse pentru modelat,
destinate copiilor; plastilină; truse pentru arte
şi meşteşuguri.
28 Jucării; jocuri; articole de joacă; jucării din
material textil; jucării educaţionale din
material textil (cărţi textile); seturi de modelat
de jucărie; jucării şi articole sub formă unui
compus de modelat de jucărie; nisip de
modelat; forme pentru modelat; accesorii
pentru compuşi de modelat de jucărie; jucării
cu utilizări multiple pentru copii; jucării
educaţionale pentru copii pentru dezvoltarea
abilităţilor motorii fine; jucării educative;
jocuri de acţiune şi de îndemânare; jucării de
construit; seturi de construit de jucărie; jucării
pentru apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04018
(151) 03/06/2016
(732) S.C. PS MULTISERVICES S.R.L.,

Str. Calea Unirii nr. 30, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

TCO TÂRGUL DE COMERŢ AL
OLTENIEI EDIŢIA I
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(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben, albastru, verde, portocaliu,
crem

  
(531) Clasificare Viena:070508; 071125;

180123; 240723; 241502; 241511;
260416; 260418; 290115;  

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

35 Organizarea de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la dep. M/2016/03974 din 02/06/2016, publicat în 09/06/2016,
clasele sunt următoarele:
 
Clasa 35: Publicitate; conducerea si administrarea afacerilor; lucrari de birou.
Clasa 37: Construcii; reparatii; servicii de instalatii.
Clasa 38: Telecomunicatii.
Clasa 42: Servicii în domeniile stiintei si tehnologiei ca si cercetarea si proiectarea aferente; 
servicii de analiza si cercetare industriala; proiectare si dezvoltare hardware si software.


