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Cereri Mărci publicate în data de 13.01.2016
    (în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00024 06/01/2016 EURO BUSINESS GROUP S.R.L. Euro Business Group PRINTING

SOLUTIONS

2 M 2016 00025 06/01/2016 EUROBUSINESS TIPAR S.R.L. EuroBusiness Tipar PRINTING
SOLUTIONS

3 M 2016 00026 06/01/2016 AEB PACKAGING S.R.L. AEB PACKAGING EXCELENŢĂ
ÎN AMBALAJE

4 M 2016 00027 06/01/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. Toniţa

5 M 2016 00028 06/01/2016 S.C. INFINITI TRADE S.R.L. it infiniti trade

6 M 2016 00029 06/01/2016 S.C. Z EXECUTIVE HOTEL S.R.L. THE VIEWZ

7 M 2016 00030 06/01/2016 S.C. TOP UNIVERSAL TRADE
S.R.L.

Moara cu noroc

8 M 2016 00031 06/01/2016 S.C. SEVEN IMOBINVEST S.R.L. Imobiliare-Herastrau - Your
trusted real estate advisors

9 M 2016 00032 06/01/2016 TRADITII MOLDOVENESTI S.R.L. TAINE MOLDOVENESTI

10 M 2016 00033 06/01/2016 DOAMNELE BUCOVINENE S.R.L. savoare de Bucovina

11 M 2016 00034 06/01/2016 PURCARIN CLAUDIU-FLORIAN #DOITYOURSELFIE SELFIES
AT YOUR PARTY

12 M 2016 00035 06/01/2016 S.C. MINON INVESTMENT S.R.L. D&L Catering Mediterranean
company

13 M 2016 00036 06/01/2016 S.C. MINON INVESTMENT S.R.L. NONNO DI LOUKA Pizza 1971
Mediterranean company

14 M 2016 00037 06/01/2016 S.C. GIRO TRAVEL COMPANY
S.R.L.

POER smart controls no Waste
POwER
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(210) M 2016 00027
(151) 06/01/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE, ROMANIA 

(540)

Toniţa

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00024
(151) 06/01/2016
(732) EURO BUSINESS GROUP S.R.L.,

Str. Mariuca nr. 49A, parter, sector 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

           Euro Business Group PRINTING   
                           SOLUTIONS

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;

270112; 270501; 270502; 270508;
290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00035
(151) 06/01/2016
(732) S.C. MINON INVESTMENT

S.R.L., Bd. Expoziţiei nr. 2, corp C3,
et. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

    D&L Catering Mediterranean company

(591) Culori revendicate:gri, verde, galben,
maron, mov, alb

(531) Clasificare Viena:050712; 050714;
050722; 270501; 270502; 270508;
270724; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00036
(151) 06/01/2016
(732) S.C. MINON INVESTMENT

S.R.L., Bd. Expoziţiei nr. 2, corp C3,
et. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

           NONNO DI LOUKA Pizza 1971      
                 Mediterranean company

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
bordo, galben

(531) Clasificare Viena:020101; 260105;
260114; 270112; 270501; 270502;
270508; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00028
(151) 06/01/2016
(732) S.C. INFINITI TRADE S.R.L., nr.

606, Judeţul Arad, , COMUNA
IRATOSU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A  T U D O R
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)

it infiniti trade
(531) Clasificare Viena:260412; 260418;

270508; 270511; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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 00037
(151) 06/01/2016
(732) S.C. GIRO TRAVEL COMPANY

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 7,
parter 1, judeţul Neamţ, , ROMAN
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)

POER smart controls no Waste POwER

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270510; 270511; 270515; 270517;  

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

9 Termostate inteligente.
35 Servicii de import export; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în mod
special termostate inteligente (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00029
(151) 06/01/2016
(732) S.C. Z EXECUTIVE HOTEL

S.R.L., Str. Ion Nistor nr. 4, et. 1,
modul M1B, sector 3, 030041,
BUCUREŞTI , ROMANIA 

(540)

THE VIEWZ

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

43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00025
(151) 06/01/2016
(732) EUROBUSINESS TIPAR S.R.L.,

Str. Libertăţii nr. 69, et. 2, Comuna
Glina, Jud. Ilfov, SAT GLINA
ROMANIA 

(540)

             EuroBusiness Tipar PRINTING    
                             SOLUTIONS

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

(531) Clasificare Viena:010501; 010506;
270501; 270502; 270508; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00026
(151) 06/01/2016
(732) AEB PACKAGING S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 69, et. 1, Comuna Glina,
Jud. Ilfov,  SAT GLINA, ROMANIA

(540)

AEB PACKAGING EXCELENŢĂ ÎN      
                AMBALAJE

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00031
(151) 06/01/2016
(732) S.C. SEVEN IMOBINVEST S.R.L.,

Şos. Nordului nr. 94A, parter, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Imobiliare-Herastrau - Your trusted real  
                   estate advisors

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

36 Agenţii imobiliare; afaceri imobiliare;
asigurări. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00032
(151) 06/01/2016
(732) TRADITII MOLDOVENESTI

S.R.L., Com Miroslava str. Bazinelor
nr. 5, judeţul Iaşi, , SAT URICANI
ROMANIA 

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

(540)

TAINE MOLDOVENESTI

(591) Culori revendicate:maro, negru

(531) Clasificare Viena:210117; 260116;
270112; 270501; 270502; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
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cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricare băuturilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00033
(151) 06/01/2016
(732) DOAMNELE BUCOVINENE

S.R.L., Com. Brusturi, judeţul Neamţ,
, SAT POIANA, ROMANIA 

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

(540)

savoare de Bucovina

(531) Clasificare Viena:060102; 060104;
270501; 270502; 270508;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
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gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricare băuturilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00034
(151) 06/01/2016
(732) PURCARIN CLAUDIU-FLORIAN,

Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7d, bl.1, sc. 1,
et. 9, ap. 57, sector 4,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

#DOITYOURSELFIE SELFIES AT          
             YOUR PARTY

(531) Clasificare Viena:020914; 040505;
241725; 270501; 270502; 270508;
270510;  

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

40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00030
(151) 06/01/2016
(732) S.C. TOP UNIVERSAL TRADE

S.R.L., Bdul. Unirii nr. 70, bl. J4, sc.
2, ap. 33, et. 1, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Moara cu noroc

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2015 07109
(151) 03/08/2015
(732) M E D O C H E M I E  L T D . , ,

Constantinoupoleos Street, CY-3011,
LIMASSOL, CIPRU 

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

(540)

CONVERIDE

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜




