OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 06.10.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 13.10.2016

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cerei Mărci depuse în data de
06/10/2016

Cereri Mărci publicate în data de 13/10/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt

Nr. Depozit

(0)
(210)
1 M 2016 06650

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(151)
(732)
06/10/2016 BRISIT VALENTINA - DANIELA

(540)
SABATINI PIZZA &
RESTAURANT

2 M 2016 06695

06/10/2016 BRAND TOTAL SOLUTIONS
S.R.L.

SleepLine a touch of comfort

3 M 2016 06697

06/10/2016 NICULAE IRINA-FLORENTINA

i HAIR Extensions NATURAL
EXTENSIONS FOR YOUR
PERSONALITY!

4 M 2016 06698

06/10/2016 S.C. ANA HOTELS S.A.

ANA HOTELS - Your Emotion,
Our Passion!

5 M 2016 06699

06/10/2016 S.C. ANA HOTELS S.A.

Altitude RESTAURANT

6 M 2016 06701

06/10/2016 GIURA SIMONA-ANDREEA

SOUVENIRO STORIES

7 M 2016 06702

06/10/2016 NECULA GEORGE RAZVAN

LEXPLORE

8 M 2016 06703

06/10/2016 S.C. BLANCA 2014 LTD S.R.L.

BUNĂTĂŢI DIN CĂMARĂ

9 M 2016 06704

06/10/2016 S.C. TRANSFERO TURISTIC
S.R.L.

transfero

10 M 2016 06705

06/10/2016 S.C. ANCA TRADE 72 S.R.L.

Restaurant Casa Anca

11 M 2016 06706

06/10/2016 S.C. DATAGRAM S.R.L.

Pesticide

12 M 2016 06707

06/10/2016 S.C. ROBERTA PLANET S.R.L.

M PLANET

13 M 2016 06708

06/10/2016 S.C. PUBLITRAD S.R.L.

PUBLITRAD traduceri pe
înţelesul tuturor

14 M 2016 06709

06/10/2016 S.C. DATAGRAM S.R.L.

AmanetOnline

15 M 2016 06711

06/10/2016 S.C. DATAGRAM S.R.L.

ExchangeOnline

16 M 2016 06712

06/10/2016 S.C. GTI GENERAL TRADING
S.R.L.

SACOŞA CU MINTE

17 M 2016 06713

06/10/2016 DEZSO KAROLY-BALINT
OJEDA GARCIA FRANCISCO

tapas la cana
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
18 M 2016 06714

(151)
(732)
(540)
06/10/2016 S.C. KSS SECURITY TEAM S.R.L. K.S.S. SECURITY TEAM

19 M 2016 06715

06/10/2016 BUDULAC RAZVAN IONUT

Moments for Soul

20 M 2016 06716

06/10/2016 ILIE ELENA ANGELA

Pata Negra copas y tapas

21 M 2016 06717

06/10/2016 TIMESAFE S.R.L.

Pago plăteşte.

22 M 2016 06718

06/10/2016 S.C. ALCROMAL SERVICE S.R.L. A ALCROMAL

23 M 2016 06719

06/10/2016 ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L.

A great moustache comes with
big responsabilities.

24 M 2016 06720

06/10/2016 S.C. ELANTIS FARMA S.R.L.

EVITAL

25 M 2016 06721

06/10/2016 S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

Salată de icre Perla

26 M 2016 06722

06/10/2016 S.C. UNITED MEDIA SERVICES
S.R.L.

UNITED MEDIA

27 M 2016 06723

06/10/2016 S.C. UNITED MEDIA SERVICES
S.R.L.

UNITEDMEDIA

28 M 2016 06724

06/10/2016 S.C. CARZONE SERVICII AUTO
S.R.L.

CarZone servicii auto integrate

29 M 2016 06725

06/10/2016 NHP NATURAL HEALTH
PHARMA Ltd.

SlimSun

30 M 2016 06726

06/10/2016 NHP NATURAL HEALTH
PHARMA Ltd.

MemoSun

31 M 2016 06727

06/10/2016 NHP NATURAL HEALTH
PHARMA Ltd.

SunVert

32 M 2016 06730

06/10/2016 ROMEXIM PLUS S.R.L.

ITiny

33 M 2016 06731

06/10/2016 ROMEXIM PLUS S.R.L.

ITeen

34 M 2016 06732

06/10/2016 ROMEXIM PLUS S.R.L.

ITiger

35 M 2016 06733

06/10/2016 ROGOBETE TEODORA

Teo's Kitchen

36 M 2016 06735

06/10/2016 AVSEC SECURITY SERVICES
S.R.L.

AVSEC SECURITY SERVICES
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(210) M 2016 06650
(151) 06/10/2016
(732) BRISIT VALENTINA - DANIELA,
Aleea Arutela nr. 1, bl. D1, sc. B, et.
2, ap. 16, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06697
(151) 06/10/2016
(732) NICULAE IRINA-FLORENTINA,
Str. George Mihail Zamfirescu nr. 46,
bl. 22A, sc. 1, et. 6, ap. 38, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

i HAIR Extensions NATURAL
EXTENSIONS
FOR
YOUR
PERSONALITY!
SABATINI PIZZA & RESTAURANT
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270508; 270510; 270511;

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
alb
(531) Clasificare Viena:011509; 090110;
090719; 110103; 110114; 260116;
270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
26 Dantele şi broderii , panglici şi şnururi;
nasturi, capse , copci; ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06698
(151) 06/10/2016
(732) S.C. ANA HOTELS S.A., B-dul
Poligrafiei nr. 1C, sector 1, 013704,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06699
(151) 06/10/2016
(732) S.C. ANA HOTELS S.A., B-dul
Poligrafiei nr. 1C, sector 1, 013704,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

ANA HOTELS - Your Emotion, Our
Passion!

Altitude RESTAURANT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:230101; 270501;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) M 2016 06701
(151) 06/10/2016
(732) GIURA SIMONA-ANDREEA, Str.
Dezrobirii nr. 16A, bl. 26, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06702
(151) 06/10/2016
(732) NECULA GEORGE RAZVAN,
Drm. Gilaului nr. 1N, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SOUVENIRO STORIES

LEXPLORE

(531) Clasificare Viena:270501;

(591) Culori revendicate:verde, mov, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Magneţi, magneţi decorativi.
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.

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
5
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

imobiliare.
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 06713
(151) 06/10/2016
(732) DEZSO KAROLY-BALINT, Str.
Szondi nr. 18, ap. 7, , BUDAPESTA
UNGARIA
(732) OJEDA GARCIA FRANCISCO,
Avda. Alejandro del Castillo 67, San
Bartolome de Titajana, , SAN
FERNANDO SPANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06703
(151) 06/10/2016
(732) S.C. BLANCA 2014 LTD S.R.L.,
Str. Portului nr. 56, parter, ap. 5,
judeţul Galaţi, , GALAŢI 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)
BUNĂTĂŢI DIN CĂMARĂ

tapas la cana
(591) Culori revendicate:galben, negru

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm

(531) Clasificare Viena:270501; 270507;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
6
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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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 06704
(151) 06/10/2016
(732) S.C. TRANSFERO TURISTIC
S.R.L., Str. Transilvaniei nr. 7, Judeţul
Galaţi, , TECUCI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

transfero

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:180503; 260116;
270501; 290112;
(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

˜˜˜˜˜˜˜
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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).

24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06705
(151) 06/10/2016
(732) S.C. ANCA TRADE 72 S.R.L., Bd. 1
Decembrie 1918 nr. 56 A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06695
(151) 06/10/2016
(732) BRAND TOTAL SOLUTIONS
S.R.L., Str. Gladitei nr. 42, bl. T7, et.
10, ap. 1003, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

SleepLine a touch of comfort
(591) Culori revendicate:albastru închis,
turcoaz

Restaurant Casa Anca
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
290112;

(531) Clasificare Viena:250110; 250117;
260118; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
8
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(210) M 2016 06706
(151) 06/10/2016
(732) S.C. DATAGRAM S.R.L., Str.
Mihail Sebastian nr. 130, et. 4, spaţiul
A3, sector 5, 050786, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

computerizate, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
management computerizat al fişierelor;
managementul fişierelor computerizate.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06707
(151) 06/10/2016
(732) S.C. ROBERTA PLANET S.R.L.,
Str. Samoilă Dumitru nr. 6, bl. 77, ap.
3, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Pesticide
(591) Culori revendicate:alb, verde
M PLANET
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
260116; 270501; 290112;

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:011108; 261501;
270501; 270504; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe înregistrare operate pe computer,
programe pentru computer (software
descărcabil), programe de operare a
computerului înregistrate, software înregistrat
pentru computer.
35 Publicitate online pe o reţea de computere;
compilarea informaţiilor în baze de date

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii oferite de cazinouri (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
9
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publicitar; redactarea de texte, altele decât
cele publicitare; corectare de manuscrise.
42 Proiectare şi dezvoltare de dicţionare şi
baze de date electronice pentru traduceri;
programare de software de calculator pentru
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri; redactare tehnică pentru terţi;
redactare tehnică.

(210) M 2016 06708
(151) 06/10/2016
(732) S.C. PUBLITRAD S.R.L., Str.
Principală nr. 813, judeţul Suceava,
727130, ILISEŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06709
(151) 06/10/2016
(732) S.C. DATAGRAM S.R.L., Str.
Mihail Sebastian nr. 130, et. 4, spaţiul
A3, sector 5, 050786, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

PUBLITRAD traduceri pe înţelesul
tuturor
(591) Culori revendicate:Pantone 2388 C,
Pantone Process Black C, Pantone
10103 C
(531) Clasificare Viena:200103; 270501;
270508; 270511; 290112;

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de editare de texte publicitare;
editare şi actualizare de texte publicitare;
servicii de redactare;redactare de texte
publicitare; transcriere de mesaje; transcriere
de date; transcriere de comunicări;
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou);
înregistrare şi transcriere de comunicări scrise.
41 Traducere lingvistică; servicii de traducere;
traducere şi interpretare; furnizare de servicii
de traducere; prestare de servicii de traducere;
servicii de interpretare şi traducere; servicii de
interpretariat; servicii de editare; editare de
texte scrise, altele decât cele publicitare;
servicii de editare computerizată; editare de
cărţi şi recenzii; publicare şi editare de
materiale tipărite; editare de materiale tipărite
care conţin poze, altele decât cele de uz

AmanetOnline
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe înregistrare operate pe computer,
programe pentru computer (software
10
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descărcabil), programe de operare a
computerului înregistrate, software înregistrat
pentru computer.
35 Publicitate online pe o reţea de computere;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
management computerizat al fişierelor;
managementul fişierelor computerizate;
cercetarea afacerilor.
36 Transferul electronic de fonduri,
împrumuturi financiare; împrumuturi contra
garanţii; împrumuturi în rate; servicii de
finanţare; finanţarea contractelor în rate;
finanţarea contractelor de achiziţie în rate;
evaluarea bijuteriilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 06711
(151) 06/10/2016
(732) S.C. DATAGRAM S.R.L., Str.
Mihail Sebastian nr. 130, et. 4, spaţiul
A3, sector 5, 050786, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

ExchangeOnline
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:241709; 241718;
260116; 260118; 270501; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe înregistrare operate pe computer,
programe pentru computer (software
descărcabil), programe de operare a
computerului înregistrate, software înregistrat
pentru computer.
35 Publicitate online pe o reţea de computere;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
11
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management computerizat al fişierelor;
managementul fişierelor computerizate;
cercetarea afacerilor.
36 Transferul electronic de fonduri, schimb de
bani.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(210)
(151)
(732)

(740)

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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 06712
06/10/2016
S.C. GTI GENERAL TRADING
S.R.L., Blvd. Theodor Pallady nr. 51,
Clădire Centru Calcul, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

SACOŞA CU MINTE
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050116; 270501;
290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
12
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(210) M 2016 06730
(151) 06/10/2016
(732) ROMEXIM PLUS S.R.L., Calea
Vitan nr. 199, bl, 52, sc. 1, et. 8, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06732
(151) 06/10/2016
(732) ROMEXIM PLUS S.R.L., Calea
Vitan nr. 199, bl, 52, sc. 1, et. 8, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
ITiny

ITiger

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06731
(151) 06/10/2016
(732) ROMEXIM PLUS S.R.L., Calea
Vitan nr. 199, bl, 52, sc. 1, et. 8, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
ITeen

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

˜˜˜˜˜˜˜

13
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de comunicatii; servicii contractuale de
alimentaţie.
41 Servicii de producţie de programe de
televiziune; servicii pentru producţie de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; prezentare de programe de
televiziune;producţie de programe de
televiziune în direct; producţie de programe
radiofonice şi de televiziune; divertisment
difuzat prin televiziune prin retele IP;
producţie de programe pentru televiziunea
prin cablu; cursuri de gătit, prin
corespondenţă; furnizare de cursuri de
instruire; furnizare de cursuri de formare;
furnizare de cursuri de pregătire; organizare şi
coordonare de cursuri; publicare de recenzii;
publicare de texte cu excepţia celor publicitare
sub formă de mijloace electronice; servicii de
scriere pentru bloguri; redactare de texte;
publicare de texte; publicare de texte, altele
decât textele publicitare; editare de texte
scrise; publicare electronică de texte şi
materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, pe internet.
43 Servicii de consultanţă privind reţetele de
gătit; pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor;
pregatirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat; prepararea
alimentelor; servicii de consultanţă cu privire
la alimente; servicii de consultanţă cu privire
la tehnici de coacere; servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării; servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare;
servicii de consultanţă în domeniul
cateringului; servicii de gătit; servicii de
mâncare la pachet; servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor; servicii prestate
de bucătari personali; servicii de catering;
servicii de catering mobil; furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi; furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;

(210) M 2016 06733
(151) 06/10/2016
(732) ROGOBETE TEODORA, Ale.
Snagov, nr. 4, sc. 2, et. 2, ap. 55, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

Teo's Kitchen
(531) Clasificare Viena:090719; 240301;
240309; 240318; 270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet;servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
bloguri; servicii de marketing în domeniul
restaurantelor; servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante; servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante;
informare cu privire la produse de consum în
legatură cu alimente sau băuturi; închiriere de
spaţiu publicitar pe site-uri web; furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; publicitate online; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
publicitate online printr-o reţea informatizată
14
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furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante; furnizare de alimente şi băuturi
în bistrouri; furnizare de servicii personalizate
de planificare a meselor prin intermediul unui
site; furnizarea de informaţii cu privire la
restaurante; furnizarea de recenzii despre
restaurante; restaurante (servirea mesei).

servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06715
(151) 06/10/2016
(732) BUDULAC RAZVAN IONUT, Şos.
Colentina nr. 16, bl. A3, ap. 84, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06714
(151) 06/10/2016
(732) S.C. KSS SECURITY TEAM
S.R.L., Str. Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel nr. 3, biroul 5, Judeţul Timiş,
300256, TIMIŞOARA ROMANIA
(740) LUTARIS INTELPROT S.R.L., Str.
Ana Ipătescu nr. 45, Judeţul Timiş
TIMIŞOARA

(540)
Moments for Soul

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(540)

K.S.S. SECURITY TEAM

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:030101; 030124;
270501; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;

˜˜˜˜˜˜˜
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37 Instalarea, punerea în funcţiune,
mentenanţă preventivă (revizii şi verificari
tehnice periodice) şi corectiva (reparaţii) ale
sistemelor şi echipamentelor de securitate
pentru antiefractie, supraveghere, detecţie şi
control, intervenţie pirotehnică (monitorizate
şi nemonitorizate).

(210) M 2016 06735
(151) 06/10/2016
(732) AVSEC SECURITY SERVICES
S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 31-33,
Vila P.I. 12B, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06716
(151) 06/10/2016
(732) ILIE ELENA ANGELA, Bdul.
Libertăţii nr. 7, bl. 12D, ap. 35,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

AVSEC SECURITY SERVICES

(540)
(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
închis, albastru
(531) Clasificare Viena:011302; 011305;
011310; 030717; 270501; 290112;

Pata Negra copas y tapas

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
sistemelor şi echipamentelor de securitate
pentru antiefractie, supraveghere, detecţie şi
control, intervenţie pirotehnică (monitorizate
şi nemonitorizate), componentelor şi
echipamentelor electronice şi de
telecomunicaţii, inclusiv a pieselor şi
modulelor de schimb pentru echipamente de
securitate (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail.

(531) Clasificare Viena:090110; 261325;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 06/10/2016

credit; servicii de plată a facturilor prin
intermediul site-urilor de internet; servicii
bancare furnizate în scopul plătirii facturilor
prin telefon; realizarea de operaţiuni de plată
fără numerar; servicii de baze de date
financiare; servicii bancare prin telefon.
38 Telecomunicaţii; transfer de date prin
telefon; transmisie de informaţii prin telefon;
transfer de informaţii prin telefon; transmisie
de mesaje prin telefon.

(210) M 2016 06717
(151) 06/10/2016
(732) TIMESAFE S.R.L., Str. Erou Iancu
Nicolae nr. 87-2F, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06718
(151) 06/10/2016
(732) S.C. ALCROMAL SERVICE
S.R.L., Comuna Dumbrava Roşie nr.
229, Judeţul Neamţ, , SAT
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

Pago plăteşte.
(591) Culori revendicate:pantone 641 C,
pantone 375 C, pantone 305 C,
pantone orange 021 C, pantone 306 C,
pantone 116 C
(531) Clasificare Viena:011503; 011505;
011515; 011521; 070124; 260207;
260416; 270501;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; actualizare şi întreţinere de
date din baze de date informatice; compilare
de baze de date computerizate; servicii
publicitare privind baze de date; compilare de
informaţii în baze de date informatice.
36 Servicii financiare de plată; servicii de
plată automatizată; servicii de plată
electronică; servicii de plată a facturilor;
servicii de plată la distanţă; servicii de plată a
facturilor online; servicii pentru tranzacţii de
plată cu cardul; tranzactii şi transferuri
financiare, servicii de plată; servicii de plată
cu carduri de debit; servicii de plată cu card de

A ALCROMAL
(591) Culori revendicate:portocaliu
(orange), albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţionarea
17
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birourilor, regruparea în avantajul terţilor a
unei varietăţi de bunuri (cu excepţia
transportului lor), pentru a da posibilitatea
clienţilor să vadă şi să cumpere acele bunuri,
acestea putând fi asigurate prin magazine
en-gros, en-detail sau on-line, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau mijloace
electronice cum ar fi site-urite web sau al
emisiunilor de teleshopig.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, distribuţia de produse chimice.

cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06719
(151) 06/10/2016
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Gheorghe Lazăr, nr.12,
parter, camera 4, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
A great moustache comes with big
responsabilities.

(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 şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
18
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(210) M 2016 06720
(151) 06/10/2016
(732) S.C. ELANTIS FARMA S.R.L., Str.
Ciobanului nr. 133, Zona A, jud. Ilfov,
, COMUNA MOGOŞOAIA
ROMANIA
(740) CABINET DE AVOCAT "POPA
STEFAN ALEXANDER", Str.
Bibescu Vodă nr. 2, Bl. P5, Et. 5, Sc.
2, AP. 25, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 06721
(151) 06/10/2016
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul
Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

(540)
Salată de icre Perla

EVITAL
(591) Culori revendicate:negru,
albastru, portocaliu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Salată de icre, peşte şi icre de peşte,
semiconserve şi conserve din peşte, creveţi,
caviar, crustacee, homari, languste, somon,
fructe de mare, pastă de peşte şi creme din icre
de peşte, grăsimi de peşte, toate proaspete,
congelate, conservate, uscate sau preparate
(gătite), crochete alimentare pe bază de peşte
şi/sau fructe de mare; salate şi preparate gătite
pe bază de peşte şi/sau fructe de mare; file de
peşte; aperitive şi mâncăruri preparate pe bază
de peşte.
30 Sosuri pentru peşte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 şi din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
produselor din clasa 29 şidin clasa 30.

verde,

(531) Clasificare Viena:020712; 020723;
030716; 050520; 050713; 270501;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06722
(151) 06/10/2016
(732) S.C. UNITED MEDIA SERVICES
S.R.L., Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8,
Clădirea America House, Spaţiul nr. 2,
Aripa de Vest, et. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06723
(151) 06/10/2016
(732) S.C. UNITED MEDIA SERVICES
S.R.L., Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8,
Clădirea America House, Spaţiul nr. 2,
Aripa de Vest, et. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
UNITEDMEDIA

UNITED MEDIA

(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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(591) Culori revendicate:gri, roşu
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
270515; 290112;
(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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06724
(151) 06/10/2016
(732) S.C. CARZONE SERVICII AUTO
S.R.L., Str. Pomarla nr. 5, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06725
(151) 06/10/2016
(732) NHP NATURAL HEALTH
PHARMA Ltd., Faidras 3, Akropoli,
2008, NICOSIA CIPRU
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
SlimSun

CarZone servicii auto integrate

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse sanitare de uz medical;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente dietetice pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(531) Clasificare Viena:170102; 180713;
270501; 270524;
(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06726
(151) 06/10/2016
(732) NHP NATURAL HEALTH
PHARMA Ltd., Faidras 3, Akropoli,
2008, NICOSIA CIPRU
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 06727
(151) 06/10/2016
(732) NHP NATURAL HEALTH
PHARMA Ltd., Faidras 3, Akropoli,
2008, NICOSIA CIPRU
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
MemoSun

SunVert

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse sanitare de uz medical;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente dietetice pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse sanitare de uz medical;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente dietetice pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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