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Cereri m|rci publicate în 13.04.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 02319 06/04/2016 S.C. GEODENSIS TRANSCOM
S.R.L.

C|suÛa EMA

2 M 2016 02399 06/04/2016 PAVEL BARTOS POPOR TALENTAT, TE-AM
PUPAT!

3 M 2016 02447 06/04/2016 ASOCIAÚIA PENTRU
CERCETAREA ÔI PROMOVAREA
PRODUSELOR
AGROALIMENTARE CRIÔANA

AGROALIMENTARE CRISANA

4 M 2016 02453 06/04/2016 PAKYUZ NURHAN REAL matic

5 M 2016 02454 06/04/2016 S.C. BIOFARM S.A. Digestie uÕoar|, sear| de sear|,
de sear|...

6 M 2016 02455 06/04/2016 CAZACIOC TIBERIU PoveÕtile hranei

7 M 2016 02456 06/04/2016 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

OPTIM Arctic Diesel

8 M 2016 02457 06/04/2016 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

OPTIM

9 M 2016 02458 06/04/2016 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

OPTIM Diesel

10 M 2016 02459 06/04/2016 ROBU IOANA-MIRABELA BARZA

11 M 2016 02460 06/04/2016 DUMITRESCU ROMEO JURNALUL MEDICAL

12 M 2016 02461 06/04/2016 HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER S.R.L.

TIMFLOW Wood Tracking

13 M 2016 02462 06/04/2016 S.C. AGROINDUSTRIAL CERES
S.R.L.

C'est soir

14 M 2016 02463 06/04/2016 G.L. PHARMA GMBH GEROCOXAN

15 M 2016 02464 06/04/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. HAPPYLACTO

16 M 2016 02465 06/04/2016 PRO LOGIC TRADING S.R.L. PROLOGIC

17 M 2016 02466 06/04/2016 MORARIU ANDREI IOAN CELSIUS
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18 M 2016 02467 06/04/2016 GOOD STANDARD COMERT
S.R.L.

CUCINATI TUTTI PER CUCINA -
CUCINA PER TUTTI

19 M 2016 02468 06/04/2016 TIRON MANUELA SOCIOTEATRO

20 M 2016 02469 06/04/2016 FDM CAPITAL INVEST S.R.L. RED STAFFING liber sa fii tu
insuti

21 M 2016 02470 06/04/2016 S.C. ZYCO SECURITY S.R.L. ZYCO SECURITY

22 M 2016 02471 06/04/2016 S.C. PRIMATEHNIC SERVICE
S.R.L.

primatehnic complete solutions
provider

23 M 2016 02472 06/04/2016 BERGENBIER S.A. EU SUNT 12

24 M 2016 02473 06/04/2016 PAVEL BARTOS RAMON

25 M 2016 02474 06/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. HAPPY CRACKY

26 M 2016 02486 06/04/2016 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. B1 LAST MINUTE SALES

27 M 2016 02487 06/04/2016 ION STEFANIA FARMACIA JUDETEANA

28 M 2016 02488 06/04/2016 FALCA ANA KALINA MEDICAL

29 M 2016 02489 06/04/2016 ARTISAN DE MAISON CONCEPT
S.R.L.

Artisan de Maison

30 M 2016 02491 06/04/2016 S.C. MERSIN TURISM S.R.L. SUADA

31 M 2016 02492 06/04/2016 CRISTEA SERBAN DRACULA AIR 1459

32 M 2016 02494 06/04/2016 S.C. HELLO COFFEE S.R.L. coffee 4 friends
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(210) M 2016 02319
(151) 06/04/2016
(732) S.C. GEODENSIS TRANSCOM

S.R.L., Str. Parcului nr. 2 bis, jud.
Bistriţa Năsăud, 420035, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Căsuţa EMA

(591) Culori revendicate:pantone 548C
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270505;  

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

41 Servicii de divertisment pentru copii;
servicii de divertisment oferite pentru copii;
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02399
(151) 06/04/2016
(732) PAVEL BARTOS, Str. Gheorghe

Petraşcu nr. 14A, bl. 9A, ap. 17, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POPOR TALENTAT, TE-AM PUPAT!

(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 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02447
(151) 06/04/2016
(732) A S O C I A Ţ I A  P E N T R U

C E R C E T A R E A  Ş I
PROMOVAREA PRODUSELOR
AGROALIMENTARE CRIŞANA,
Str. Gheorghe Doja nr. 49A, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

AGROALIMENTARE CRISANA

(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 02471
(151) 06/04/2016
(732) S.C. PRIMATEHNIC SERVICE

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 126A, et.
2, ap. 7, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

primatehnic complete solutions provider

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2748 C), verde, bleu, roz, galben,
negru

 (531) Clasificare Viena:011515; 260409;
270501; 270502; 290115;  

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

35 Regruparea în interesul terţilor a utilajelor
şi consumabilelor tipografice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
la vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere utilaje
tipografice şi servicii de recondiţionare a
utilajelor tipografice în urma uzurii, defectării,
deteriorării sau distrugerii parţiale
urmărindu-se readucerea lor în starea iniţială.
39 Transport rutier internaţional de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02472
(151) 06/04/2016
(732) BERGENBIER S.A. ,  Şos .

Bucureşti-Nord, nr. 10, Clădirea O1,
et. 5, Judeţul Ilfov, , ORAS
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EU SUNT 12
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270524; 270702; 270724;  

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

32 Bere.
33 Cidru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02453
(151) 06/04/2016
(732) PAKYUZ NURHAN, Str. Alexandru

cel Bun nr. 40, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

REAL matic

(591) Cu lo r i  r eve n d i c a t e : a lbas t ru
(pantoneDark Blue C, Process Blue C)

  
(531) Clasificare Viena:011515; 261113;

270501; 270502; 290104;  

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

3 Detergenţi, preparate pentru curăţare,
lustruire, igienizare, dezinfectare, detartrare şi
degresare, săpunuri. 
35 Reclamă şi publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02473
(151) 06/04/2016
(732) PAVEL BARTOS, Str. Gheorghe

Petraşcu nr. 14A, bl. 9A, ap. 17, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAMON

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02454
(151) 06/04/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Digestie uşoară, seară de seară, de seară...

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

5 Produse farmaceutice; medicamente şi
suplimente alimentare destinate tractului
digestiv. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02487
(151) 06/04/2016
(732) ION STEFANIA, Bd. Gheorghe

Şincai nr. 14, bl. 11, sc.B, et. 6, ap. 54,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)
FARMACIA JUDETEANA

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, beţişoare de bumbac pentru
uz cosmetic; cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi, cosmetice şi preparate
cosmetice, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, preparate pentru igienă
orală. 
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, alimente pentru bebeluşi,
alimente pentru diabetici (produse speciale),
alimente pentru diabetici, alimente pentru
sugari, antibiotice, antibiotice de uz uman,
antibiotice de uz veterinar, anticoncepţionale
(produlse chimice),  antidepresive,
antihistaminice, antimicrobiene de uz
dermatologic, antipiretice, antiseptice,
antitusive, antivirale, articole absorbante
pentru igienă personală, bandaje adezive,
bandaje adezive pentru rănile pielii, bandaje
chirurgicale, bandaje elastice (pansamente),
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bandaje pentru răni la nivelul pielii,
contraceptive orale, dezinfectante, dezinfectaţi
şi antiseptice.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură, biberoane
pentru bebeluşi, biberoane pentru hrănirea
sugarilor, biberoane pentru sugari, pompe de
sân pentru mamele care alăptează, protecţii
pentru biberoane, sticle pentru biberoane,
suzete, tetine de biberon, suzete şi tetine
pentru bebeluşi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, marketing de
produse, marketing promoţional, mostre de
produse, promovare de produse servicii pentru
terţi, promovarea comercială, publicitate prin
bannere, publicitate şi reclamă, servicii
promoţionale comerciale, comerţ şi servicii de
informare şi consumatorilor, promovarea
vânzărilor, publicitate, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
radio şi de televiziune, realizare de materiale
publicitare, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de prezentare a
produselor către public, asistenţă în
management pentru fire comerciale,
gestionare şi consultanţă comercială în
materie de lansare de noi produse.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură,
consiliere în materie de sănătate, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, furnizare de
informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, servicii farmaceutice, consiliere cu
privire la produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02474
(151) 06/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente ); mirodenii;
gheaţă.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 06.04.2016

8

(210) M 2016 02488
(151) 06/04/2016
(732) FALCA ANA, Com Balta Doamnei,

judeţul Prahova, , Sat Bâra
ROMANIA 

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

(540)

KALINA MEDICAL
  
(531) Clasificare Viena:020701; 020702;

020723; 260114; 270501;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; depozitare de produse
farmaceutice; transport rutier de produse
farmaceutice.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
medicală; centre de sănătate; terapie fizică;
îngrijire medicală; servicii ale spa-urilor;
distribuire de produse farmaceutice;
consultanţă şi servicii de informaţii referitoare
la produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02455
(151) 06/04/2016
(732) CAZACIOC TIBERIU, Str.

Constantin Rădulescu Motru nr. 16, bl.
21, sc. D, et. 9, ap. 176, sector 4,
040365, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Poveştile hranei

  
(531) Clasificare Viena:050116; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02489
(151) 06/04/2016
(732) ARTISAN DE MAISON CONCEPT

S.R.L., Comuna Snagov , Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 166 (km
26+955), judeţul Ilfov, , Sat
Tâncăbeşti ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Artisan de Maison

(591) Culori revendicate:maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  

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

19 Uşi metalice, uşi nemetalice, uşi din lemn,
batante (uşi - nemetalice), uşi din sticlă, uşi
rotative nemetalice, rame de uşi (nemetalice),
uşi de incendiu nemetalice, tocuri din lemn
pentru uşi, uşi confecţionate din lemn pentru
clădiri, ferestre nemetalice, ferestre din pvc,
profiluri pentru ferestre, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, uşi, porţi, ferestre şi cadre
nemetalice pentru ferestre, rame de ferestre
(nemetalice), tocuri de ferestre (nemetalice),
pervazuri de ferestre, nemetalice, glafuri
nemetalice (de ferestre), rame de lemn pentru
ferestre, rame din material plastic pentru
ferestre, lemn fasonat uşi din lemn, lemn (cu

excepţia celui brut), lemn semiprelucrat, lemn
laminat, lemn pentru bricol; lambriuri din
lemn, tocuri din lemn pentru uşi, scânduri din
lemn pentru pardoseală, componente de
construcţie din lemn, elemente de construcţie
din lemn, rame de lemn pentru ferestre, uşi
confecţionate din lemn pentru clădiri.
20 Uşi pentru mobilier, uşi de mobile, uşi de
dulapuri, uşi glisante pentru mobilier, uşi
glisante pentru şifonier, garnituri de uşi
((nemetalice), uşi rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, accesorii pentru montarea
ferestrelor (nemetalice), dispozitive de fixare
pentru ferestre (nemetalice), mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru ferestre
glisante, balamale, care nu sunt din metal,
balamale nemetalice, balamale nemetalice cu
acţionare prin arc, balamale nemetalice cu arc,
garnituri pentru uşi, porţi şi ferestre, mânere
din lemn, mânere din lemn pentru sertare,
mânere din lemn pentru unelte, încuietori şi
chei, nu din metal, mânere rotunde din lemn,
mânere rotunde pentru uşi, din lemn, birouri
(mobilier), birouri modulare (mobilier),
birouri portabile, birouri şi mese, cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electrice, cadre
din lemn (mobilier) pentru aparate electronice,
dulăpioare, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
depozitare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri de farmacie, dulapuri de haine,
dulapuri de siguranţă, măsuţe de ceai, măsuţe
de toaletă, măsuţă pentru computere, măsuţe
pentru maşini de scris, mese cu piedestal,
mese cu suport, mese de bucătărie, mobile de
birou, rafturi de mobile, mobilier, mobilier
baie, mobilier capitonat, mobilier casnic
confecţionat din lemn, mobilier combinat,
mobilier cu rafturi pentru perete, mobilier din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru casa, birou şi
grădină, mobilier pentru copii, mobilier pentru
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dormitor mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine,
paravane mobile (mobilier), paravane
(mobilier), paravane (mobilier) pentru birouri,
pupitre, rafturi, scaune, sifoniere, suprafeţe de
lucru (piese de mobilier), suprafeţe de lucru
portabile (mobilier), suprafeţe de lucru sub
formă de mobilier, suprafeţe de scris portabile
(mobilier), tăblii masă, taburete, unităţi de
mobilier, unităţi de mobilier amplasate sub
chiuveta, unităţi de mobilier pentru bucătării,
unităţi de prezentare asamblate (mobilier),
unităţi (mobilier).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la vânzarea de
mobilier, servicii de vânzare ridicata în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, marketing de produse, marketing
promoţional, mostre de produse, promovare
de produse şi servicii pentru terţi, promovarea
comercială, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, publicitate prin
bannere, publicitate şi reclamă, servicii
promoţionale comerciale, regruparea în
avantajul terţilor a produselor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
informare a consumatorilor, promovarea
vânzărilor, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate radio şi de
televiziune, realizare de materiale publicitare,
servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de prezentare a
produselor către public, gestionare şi
consultanţă comercială în materie de lansare
de noi produse, organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizare de expoziţii şi evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare

de expoziţii comerciale.
40 Fabricare la comandă de mobilier,
fabricarea de mobilier pe bază de comandă şi
specificaţii primite de la terţi, prelucrare
mobilier, tâmplărie, tâmplărie (fabricare la
comandă), conservarea lemnului, debitare,
rindeluire (ferăstrău mecanic), decapare,
decaparea finisajului mobilierului, decaparea
finisajului obiectelor de lemn, ignifugare de
mobilier, laminarea lemnului, lucrări în lemn,
tratamente pentru conservarea lemnului (altele
decât cele de vopsire), tratarea sub presiune a
cherestelei în scop de conservare, tăierea şi
prelucrarea lemnului, uscarea la cuptor a
lemnului, tratarea lemnului cu substanţe de
conservare, sculptură în lemn.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02456
(151) 06/04/2016
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

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

(540)

OPTIM Arctic Diesel

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02457
(151) 06/04/2016
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

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

(540)

OPTIM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02458
(151) 06/04/2016
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

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

(540)

OPTIM Diesel

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi materiale pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02486
(151) 06/04/2016
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI 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)

B1 LAST MINUTE SALES

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

35 Publicitate; publicitate radio; publicitate
TV; publicitate şi reclamă prin intermediul
televiziunii şi radioului; scrierea şi publicarea
textelor publicitare; furnizare de spaţii
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
producţia de material publicitar; difuzarea de
materiale publicitare; închirierea de material
publicitar; reclame radio; reclame TV;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
38 Telecomunicaţii; transmisie radio;
transmisii de televiziune; furnizarea canalelor
de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping; servicii ale agenţiilor de presă
(transmitere de ştiri).
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; productie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
t e l ev iz iune ;  p roduc ţ i e  de  f i lme
cinematografice; producţie de spectacole în
direct; producţie de programe de televiziune
în direct; producţie de programe televizate de
ştiri; producţie de programe de radio; servicii
de reporteri de ştiri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02459
(151) 06/04/2016
(732) ROBU IOANA-MIRABELA, Str.

Apusului nr. 27, bl. N21, sc. 6, etaj 2,
ap. 83, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BARZA

(591) Culori revendicate:roşu, roz, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020506; 020523;

030707; 030716; 030724; 270502;
290112;  

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

5 Produse pentru testarea fertilităţii şi/sau a
sarcinii; produse destinate igienei sexuale şi a
prevenirii îmbolnăvirilor transmise pe cale

sexuală.
10 Aparate şi instrumente destinate igienei
sexuale şi prevenirii îmbolnăvirilor transmise
pe cale sexuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02491
(151) 06/04/2016
(732) S.C. MERSIN TURISM S.R.L., Str.

Pescarilor nr. 33B, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

SUADA

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:260201; 260207;

261113; 270501; 270502; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie 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; magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servicii
oferite prin agentiile de turism.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; discoteca.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; hotel; restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02460
(151) 06/04/2016
(732) DUMITRESCU ROMEO, B-dul

Eroilor nr. 15, bl. A3, sc. 3, ap. 3,
sector 5, 050512, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JURNALUL MEDICAL

(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învaţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02492
(151) 06/04/2016
(732) CRISTEA SERBAN, Str. Govorei nr.

8, judeţul Bihor, ORADEA
ROMANIA 

(540)

DRACULA AIR 1459

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

270701; 270724; 290113;  

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

3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02461
(151) 06/04/2016
(732) H O L Z I N D U S T R I E

SCHWEIGHOFER S.R.L., Str.
Industriilor, nr. 1, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

TIMFLOW Wood Tracking

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

290112;  

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

38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02494
(151) 06/04/2016
(732) S.C. HELLO COFFEE S.R.L., B-dul

C.F.R. nr. 00, Camera 1, bl. 36/335,
sc. C, et. 1, ap. 43, judeţul Giurgiu,
080125, GIURGIU ROMANIA 

(540)

coffee 4 friends
  

(531) Clasificare Viena:251201; 260116;
260117; 261325; 270112; 270501;  

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

30 Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
cacao şi ciocolată, băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată şi ceai, amestecuri pe bază de
cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome;
ciocolată, băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi
ceai cu lapte; ceai, ceai cu gheaţă; îngheţată;
produse de brutărie, cofetărie şi patiserie,
gustări pe bază de cereale; brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate.
43 Servicii oferite de cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02462
(151) 06/04/2016
(732) S.C. AGROINDUSTRIAL CERES

S.R.L., Comuna Bivolari nr. 0, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

C'est soir

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02463
(151) 06/04/2016
(732) G.L. PHARMA GMBH, Schlossplatz

No.1, A-8502, LANNACH AUSTRIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

GEROCOXAN

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02464
(151) 06/04/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

HAPPYLACTO

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produsesanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02465
(151) 06/04/2016
(732) PRO LOGIC TRADING S.R.L., Str.

Burdujeni nr. 7, bl. B2, sc. 4, et. 7, ap.
32, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PROLOGIC

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02466
(151) 06/04/2016
(732) MORARIU ANDREI IOAN, Str.

Mihai Eminescu nr. 11, judeţul
Braşov, , VICTORIA ROMANIA 

(540)

CELSIUS

(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);
materiale 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02467
(151) 06/04/2016
(732) GOOD STANDARD COMERT

S.R.L., Aleea Vergului nr. 3, bl. 21,
sc. B, et. 3, ap. 90, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUCINATI TUTTI PER CUCINA -
CUCINA PER TUTTI
  
(531) Clasificare Viena:020111; 020123;

020912; 090719; 260116; 270501;
270502;  

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

21 Boluri sticlă; linguri amestecat pentru
bucătărie; coşuri de pâine de uz caznic;
recipiente pentru uz caznic sau pentru
bucătărie; seturi oale de gătit; oale de gătite;
servicii ceai (veselă); oliviere; oţetare; pahare
cristal; ceşti; tocătoare pentru bucătărie;
carafe; vase; pahare de băut; vase de băut;
cupe; ustensile de gătit; ustensile de bucătărie
(linguri de amestecat); boluri de salată; tigăi
ceramice; servicii (veselă); farfurii de masă;
tigăi; vase ceramică; căni; solniţe; oale;
cratiţe.
29 Legume uscate.
30 Orez, zahăr, făină de grâu, condimente,
făină, mălai porumb măcinat.
31 Fasole proaspătă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02468
(151) 06/04/2016
(732) TIRON MANUELA, Bd. G-ral

Vasile Milea nr. 8, bl. B2, et. 4, ap. 20,
sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIOTEATRO
  

(531) Clasificare Viena:030901; 030924;
270501; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02469
(151) 06/04/2016
(732) FDM CAPITAL INVEST S.R.L.,

Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 39,
cam. 1, et. 1, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RED STAFFING liber sa fii tu insuti

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  (531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270524; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02470
(151) 06/04/2016
(732) S.C. ZYCO SECURITY S.R.L., Str.

Valea lui Mihai nr. 14, bl. TD6, sc. A,
et. 7, ap. 48, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZYCO SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290104;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indiviziilor.

˜˜˜˜˜˜˜



E R A T A

În urma unor precizări transmise de mandatul cererilor mai  jos  menţionate,
clasa 1 din cadrul depozitelor nr. M 2016 01329 din data de 25.02.2016, publicat în
03.03.2016; M 2016 01564 din data de 07.03.2016, publicat în 14.03.2016; M 2016
02315 din data de 31.03.2016, publicat în 07.04.2016 şi M 2016 02316 din data de
31.03.2016, publicat în 07.03.2016, va avea următorul cuprins: “adezivi pentru uz
industrial; substanţe, produse şi preparate chimice şi elemente naturale; acceleratori de
priză a cimentului; acceleratori pentru întărirea betonului; acceleratori pentru reacţii
chimice; aditivi chimici pentru ciment; compoziţii chimice utilizate în construcţii;
compoziţii chimice folosite în industria construcţiilor civile; compoziţii chimice pentru
întărirea cimentului; compoziţii pentru fixarea cimentului; produse pentru conservarea
zidăriei şi lucrărilor cu cărămidă (cu excepţia vopselelor şi a uleiurilor); produse de
separare pentru substanţe chimice şi non-chimice incluse în această clasă”.


