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Cereri Mărci publicate în data de 12.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00370

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/02/2016 S.C. CRYSTAL DENTAL CLINIC
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Cat valoreaza zambetul copilului
tau?

2 M 2016 00371

05/02/2016 S.C. CRYSTAL DENTAL CLINIC
S.R.L.

Meriti sa zambesti

3 M 2016 00754

05/02/2016 AHMAD SINAN

ZIKA TOX

4 M 2016 00766

05/02/2016 S.C. IT ADF S.R.L.

MAGIC COMPUTERS

5 M 2016 00767

05/02/2016 S.C. LABORMED PHARMA S.A.

DIGEN

6 M 2016 00768

05/02/2016 WRING ROXANA SANDA

Uniunea Salvaţi Bucureştiul USB

7 M 2016 00769

05/02/2016 NEGRESCU VICTOR

PES ACTIVISTS ROMANIA

8 M 2016 00770

05/02/2016 RUS DIDI GLIGORE

Facem România Bine

9 M 2016 00771

05/02/2016 NEGRESCU VICTOR

PES ACTIVISTS

10 M 2016 00772

05/02/2016 MAXIMCIUC CRISTINA

CM CRISTINA MAXIM

11 M 2016 00774

05/02/2016 PREDA MIHAI

MECATRONOTERAPIA

12 M 2016 00775

05/02/2016 S.C. FRESH VITAMINBAR
COMPANY S.R.L.

my vitamin bar live your juicy life

13 M 2016 00776

05/02/2016 S.C. FRESH VITAMINBAR
COMPANY S.R.L.

my multivitamin bar live your juicy
life

14 M 2016 00777

05/02/2016 S.C. AVITA S.R.L.

Frooti

15 M 2016 00778

05/02/2016 S.C. RIVIERA BIKE S.R.L.

Blade Spare parts

16 M 2016 00779

05/02/2016 IMPACT F.M. S.R.L.

SUMMER RADIO SHOW

17 M 2016 00780

05/02/2016 IMPACT F.M. S.R.L.

SNOW RADIO SHOW

18 M 2016 00781

05/02/2016 GRIGORE ANA CORNELIA

DOLCESCO
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 00782

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/02/2016 COCHINO ALEXIS-VIRGIL

Denumire
Marcă
(540)
Imunopedia despre imunitate.
pentru copii

20 M 2016 00783

05/02/2016 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD

DIARCARE

21 M 2016 00784

05/02/2016 VOICA ANDREEA

ANDREEA VOICA

22 M 2016 00785

05/02/2016 S.C. DOM PROFESOR DRINKS
S.R.L.

TRATTORIA IL VILLAGIO VERA CUCINA ITALIANA

23 M 2016 00786

05/02/2016 VOICA ANDREEA

NICOLETA VOICA

24 M 2016 00787

05/02/2016 RADU GEORGETA RALUCA

SUPERACHIEVERS

25 M 2016 00788

05/02/2016 MIHAIL CLAUDIA ANELISE

IMAGO BOUTIQUE HOTEL

26 M 2016 00789

05/02/2016 SOLOŞI DAN - FLORIN

Eventour Sport

27 M 2016 00790

05/02/2016 S.C. ALASKA IMOBILIARE S.R.L.

ALASKA IMOBILIARE Bine ai
venit acasă!

28 M 2016 00791

05/02/2016 S.C. AGROSERV COLIBASI
S.R.L.

Domeniile Mennini

29 M 2016 00792

05/02/2016 S.C. REGAL GOLD S.R.L.

Regal Gold

30 M 2016 00793

05/02/2016 S.C. ADICONS COM S.R.L.

ADICONS

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 05.02.2016

(210) M 2016 00370
(151) 05/02/2016
(732) S.C. CRYSTAL DENTAL CLINIC
S.R.L., Str. Olteni nr. 10, sector 3,
030786, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00754
(151) 05/02/2016
(732) AHMAD SINAN, Str. Doamna Ghica
nr. 18, bl. 3bis, sc. 1, et. 2, ap. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
Cat valoreaza zambetul copilului tau?

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; stomatologie.

ZIKA TOX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, insecticide.
35 Publicitate; servicii de import export;
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse în mod special a celor solicitate în
clasa 5 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00371
(151) 05/02/2016
(732) S.C. CRYSTAL DENTAL CLINIC
S.R.L., Str. Olteni nr. 10, sector 3,
030786, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Meriti sa zambesti

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00787
(151) 05/02/2016
(732) RADU GEORGETA RALUCA, Str.
Foişorului nr. 15, bl. F9C, sc. 1, ap.
28, sector 3, 031174, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00788
(151) 05/02/2016
(732) MIHAIL CLAUDIA ANELISE, Str.
Banu Mihalcea nr. 34, Judeţul
Constanţa,
CONSTANŢA
ROMANIA

(540)

(540)
SUPERACHIEVERS

(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.

IMAGO BOUTIQUE HOTEL
(531) Clasificare Viena:010301; 050112;
250106; 260207; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurant şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00789
(151) 05/02/2016
(732) SOLOŞI DAN - FLORIN, Aleea
Trandafirilor, bl. 12, sc. 1, ap. 11,
Judeţul Caraş-Severin, 325300,
BOCŞA ROMANIA

(210) M 2016 00790
(151) 05/02/2016
(732) S.C. ALASKA IMOBILIARE
S.R.L., Bdul. Tutora nr. 9, bl. A2,
parter, sc. B, ap. 4, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Eventour Sport
(531) Clasificare Viena:010105; 011108;
270502; 270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

ALASKA IMOBILIARE Bine ai venit
acasă!
(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis, gri, alb
(531) Clasificare Viena:070121; 070311;
260418; 270507; 270510; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00791
(151) 05/02/2016
(732) S.C. AGROSERV COLIBASI
S.R.L., Str. Zorelelor nr. 1, Biroul 1,
Comuna Strejeşti, Judeţul Olt, , SAT
COLIBAŞI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 00792
(151) 05/02/2016
(732) S.C. REGAL GOLD S.R.L., Bdul.
Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, ap. 44,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)

Regal Gold
(531) Clasificare Viena:240905; 240909;
270504; 270508; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
35 Publicitate şi afaceri comerciale în
domeniul de activitate; publicitatea serviciilor
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare; comercializarea (vanzarea en gros
şi en detail) de bijuterii din aur şi argint,
broşe, ceasuri, accesorii pentru bijuterii;
îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi, poşete,
curele; produse de marochinărie; prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
comercială; activităţi de import-export; lanţuri
de magazine.

Domeniile Mennini
(531) Clasificare Viena:070101; 070109;
270112; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00793
(151) 05/02/2016
(732) S.C. ADICONS COM S.R.L., Str.
General Magheru nr. 93, Judeţul Dolj,
CRAIOVA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(210) M 2016 00766
(151) 05/02/2016
(732) S.C. IT ADF S.R.L., Str. Teilor nr.
155, judeţul Dolj, CRAIOVA
ROMANIA
(540)
MAGIC COMPUTERS

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
software de calculator.
37 Reparaţii.

ADICONS
(591) Culori revendicate:albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:270502; 270505;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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metalice.
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; maşini automate de vanzare; ferăstrău
cu lanţ; ferestraie (maşini); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; maşini de
tuns iarba; maşini unelte; mori pentru uz
caznic, altele decât cele manuale; mori
(maşini); maşini de secerat şi treirat;
echipament pentru agricultură, grădinărit şi
sivicultură.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; ferăstraie mecanice.
11 Lumini pentru biciclete; faruri de vehicule;
aparat de iluminat pentru vehicule; faruri
pentru vehicule.
12 Triciclete; portbagaje pentru vehicule;
anvelope; biciclete; parbrize; pompa de aer
(accesorii de vehicule); alarme anti-furt pentru
vehicule; dispozitiv anti-furt pentru vehicule;
claxoane pentru vehicule pe două roţi;
claxoane de bicicletă; frâne de bicicletă;
lanţuri de bicicletă; cadre de bicicletă;
ghidoane de bicicletă; pompe de bicicletă;
jante de bicicletă; şei de bicicletă; spiţe de
bicicletă; pneuri de biciclete; caroserii de
vehicule; frâne pentru biciclete, vehicule pe
două roţi; saboţi de frână pentru vehicule;
frâne pentru vehicule; lanţuri pentru vehicule
pe două roţi; lanţuri pentru biciclete, vehicule
pe două roţi; ambreiaje pentru vehiculele
terestre; huse pentru scaunele vehiculelor;
cricuri pentru vehicule cu două roţi; frâne
pentru vehicule pe două roţi; cadre pentru
vehicule pe două roţi; ghidoane pentru
vehicule pe două roţi; apărătoare de noroi
pentru vehicule pe două roţi; pompe pentru
vehicule pe două roţi; jante pentru pentru
vehicule pe două roţi; şei pentru pentru

(210) M 2016 00777
(151) 05/02/2016
(732) S.C. AVITA S.R.L., Str. Chebac nr.
27, jud. Bacău, 605100, BUHUŞI
ROMANIA
(540)
Frooti
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00778
(151) 05/02/2016
(732) S.C. RIVIERA BIKE S.R.L., Str. Lt.
maj. av. Tănase Banciu nr. 12, judeţul
Ilfov, 077160, POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA
(540)

Blade Spare parts
(531) Clasificare Viena:260409; 260504;
260725; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie;
articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice;
produse metalice neincluse în alte clase;
coşuri metalice; lanţuri metalice; sonerii,
neelectrice; piuliţe metalice; şuruburi
8
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vehicule pe două roţi; spiţe pentru vehicule pe
două roţi; pneuri pentru vehicule pe două roţi;
semnalizatoare pentru biciclete;
semnalizatoare pentru vehicule; cadre pentru
bicicletă, vehicule pe două roţi; angrenaje
pentru vehicule cu două roţi; plase pentru
bagaje pentru vehicule; oglinzi retrovizoare;
pedale pentru vehicule cu două roţi; petice din
cauciuc adeziv pentru repararea camerelor de
aer; pompe de aer (accesorii pentru vehicule);
pompe pentru biciclete, vehicule cu două roţi;
jante pentru roţile bicicletelor, vehiculelor cu
două roţi; şei pentru biciclete; vehicule pe
doua roţi sau motociclete; transmisii pentru
vehicule terestre; supape pentru pneuri; spiţe
de roţi pentru vehicule; roţi ale vehiculelor;
butuci de roată pentru vehicule.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; 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 comercială; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse, a
pieselor de schimb pentru scutere, biciclete şi
alte vehicule terestre, drujbe şi motocoase (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; prezentarea pentru vanzare 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; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
comercială; activităţi de import-export; lanţuri
de magazine.

(210) M 2016 00779
(151) 05/02/2016
(732) IMPACT F.M. S.R.L., Str. George
Enescu nr. 24, bl. E67, sc. B, ap. 2,
judeţul Suceava, SUCEAVA
ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39 /12, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ
(540)
SUMMER RADIO SHOW
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
9
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(210) M 2016 00780
(151) 05/02/2016
(732) IMPACT F.M. S.R.L., Str. George
Enescu nr. 24, bl. E67, sc. B, ap. 2,
judeţul Suceava, SUCEAVA
ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39 /12, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ
(540)

(210) M 2016 00782
(151) 05/02/2016
(732) COCHINO ALEXIS-VIRGIL, Str.
Cânepii nr. 8, Jud. Braşov, BRAŞOV
ROMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

SNOW RADIO SHOW
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.

Imunopedia despre imunitate. pentru copii
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde, roz, roşu, portocaliu
(531) Clasificare Viena:010302; 020523;
270302; 270502; 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).
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 00781
(151) 05/02/2016
(732) GRIGORE ANA CORNELIA, Str.
Plopilor, nr. 42, Comuna Bradu, Jud.
Argeş, SAT GEAMANA ROMANIA
(540)
DOLCESCO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultura şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 00784
(151) 05/02/2016
(732) VOICA ANDREEA, Str. Georges
Bizet, nr. 6, Jud. Timiş, TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00783
(151) 05/02/2016
(732) H I M A L A Y A
GLOBAL
HOLDINGS LTD, 106 Elizabethan
Square, PO Box 1162,, KY1-1102,
Grand Cayman INSULELE
CAIMANE
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
ANDREEA VOICA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
pentru fotografie, cinematografie, optica şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
comercială; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole; festivaluri.

(540)
DIARCARE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Remedii pe bază de plante; produse
farmaceutice; produse veterinare; substanţe
dietetice; suplimente nutritive de uz medical;
suplimente dietetice pentru consumul uman.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00786
(151) 05/02/2016
(732) VOICA ANDREEA, Str. Georges
Bizet, nr. 6, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(210) M 2016 00767
(151) 05/02/2016
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.,
Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

(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.

DIGEN

NICOLETA VOICA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
pentru fotografie, cinematografie, optica şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
comercială; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole; festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 05.02.2016

(210) M 2016 00768
(151) 05/02/2016
(732) WRING ROXANA SANDA, 64,
Ouarrendon Street, Fulhan, SW6 3SU,
LONDON REGATUL UNIT
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA DUMITRU
DOBREV, Str. Viorele nr. 4, bl. 22,
sc. C, et. 7, ap. 101, sector 4
BUCUREŞTI

(210) M 2016 00769
(151) 05/02/2016
(732) NEGRESCU VICTOR, Str. Nicolae
Mohanescu nr. 16, judeţul Ilfov,
VOLUNTARI, ROMANIA
(540)
PES ACTIVISTS ROMANIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(540)

Uniunea Salvaţi Bucureştiul USB

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
285C)

(210) M 2016 00770
(151) 05/02/2016
(732) RUS DIDI GLIGORE, Str.
Rezonantei nr. 2, sc. B, ap. 26, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:260301; 260318;
270501; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 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.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
Facem România Bine
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:090110; 250106;
270502; 270511;

(210) M 2016 00771
(151) 05/02/2016
(732) NEGRESCU VICTOR, Str. Nicolae
Mohanescu nr. 16, judeţul Ilfov,
VOLUNTARI, ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii oferite de restaurant, bar, cafenea
şi club.

PES ACTIVISTS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00772
(151) 05/02/2016
(732) MAXIMCIUC CRISTINA, Str.
Logofăt Luca Stroici nr. 41, ap. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00785
(151) 05/02/2016
(732) S.C. DOM PROFESOR DRINKS
S.R.L., Str. Traian nr. 184-186, corp.
B, et. 5, camera 2, sector 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

CM CRISTINA MAXIM
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte pentru bărbaţi;
încălţăminte pentru femei; încălţăminte pentru
copii; încălţăminte pentru bărbaţi şi femei.

TRATTORIA IL VILLAGIO - VERA
CUCINA ITALIANA

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00774
(151) 05/02/2016
(732) PREDA MIHAI, Str. Frigului nr. 4,
ap. 1, parter, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

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

MECATRONOTERAPIA

(210) M 2016 00776
(151) 05/02/2016
(732) S.C. FRESH VITAMINBAR
COMPANY S.R.L., Str. Erou
Nicolae Iancu nr. 41bis, judeţul Ilfov,
VOLUNTARI, ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire pentru oameni sau animale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00775
(151) 05/02/2016
(732) S.C. FRESH VITAMINBAR
COMPANY S.R.L., Str. Erou
Nicolae Iancu nr. 41bis, judeţul Ilfov,
VOLUNTARI, ROMANIA
(540)

my multivitamin bar live your juicy life
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:050315; 270311;
270507; 270511; 270524; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

my vitamin bar live your juicy life
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(531) Clasificare Viena:050315; 270311;
270507; 270511; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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