
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

       CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN  
 07.09.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 14.09.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 07.09.2016

1

Cereri M|rci publicate 14.09.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 05930 07/09/2016 S.C. FERMA NATURAL{
HERITAGE S.R.L.

HERITAGE FARMS

2 M 2016 05944 07/09/2016 CLUB ROCK ARENA CLUB 13

3 M 2016 06064 07/09/2016 CRACIUNAS CONSTANTIN
SORIN

SPINE INSTITUTE
www.spinesurgery.ro

4 M 2016 06065 07/09/2016 UNIUNEA JURIÔTILOR DIN
ROMÂNIA

DREPTUL

5 M 2016 06066 07/09/2016 ANGEL ROSE DECOR S.R.L. TERRA GRANDE

6 M 2016 06067 07/09/2016 INSTITUTUL DE URGENÚ{
PENTRU BOLI
CARDIOVASCULARE ÔI
TRANSPLANT

INSTITUTUL DE URGENÚ{
PENTRU BOLI
CARDIOVASCULARE Ôl
TRANSPLANT IuBCvT
TÂRGU-MUREÔ

7 M 2016 06068 07/09/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis Bombovit

8 M 2016 06069 07/09/2016 V-SILENTIUM S.R.L. V-SLENTIUM COSMETIC
WORLD FrumuseÛea este o art|!

9 M 2016 06071 07/09/2016 BRAN MARIUS - VASILE GALANT

10 M 2016 06072 07/09/2016 STANCIU IRINA OANA TEODORA ZIARUL IEÔEANUL

11 M 2016 06073 07/09/2016 PLATFORMA RECREATIVO
S.R.L.

Recreativo

12 M 2016 06074 07/09/2016 S.C. BOROMIR IND S.R.L. BOROMIR-COZONAC
PICOMIGDAL{ CREM{ LAPTE -
FRIÔC{ ÔI ClPSURl DE
CIOCOLAT{

13 M 2016 06075 07/09/2016 S.C. BOROMIR IND S.R.L. DELICII DE BOROMIR - CASA
COZONACULUI BOROMIR

14 M 2016 06076 07/09/2016 REVIVE CLUB S.R.L. vivertine STAY FIT,
SWEETHEART

15 M 2016 06077 07/09/2016 SIDAL COSMETICS S.R.L. ALINA DISCOUNTER
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16 M 2016 06078 07/09/2016 ESPORA EVOLUTIV
PERFORMANCE GROUP S.R.L.

ESPORA EVOLUTIV business

17 M 2016 06079 07/09/2016 S.C. INTERMARK S.R.L. HERA

18 M 2016 06080 07/09/2016 S.C. CERTO DIVIZIA DE
SECURITATE S.R.L.

CERTO DIVIZIA DE
SECURITATE

19 M 2016 06081 07/09/2016 S.C. INTERMARK S.R.L. HERA

20 M 2016 06082 07/09/2016 SLAVI GHEORGHIEV ACESSAL PROTECT slavia
pharm

21 M 2016 06083 07/09/2016 STRATULA BOGDAN URBAN SUNSETS

22 M 2016 06084 07/09/2016 FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA

E normal s| facem bine

23 M 2016 06085 07/09/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Supernet 4G+

24 M 2016 06086 07/09/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Cloud Voice

25 M 2016 06087 07/09/2016 Hochland SE Brânz| Praid

26 M 2016 06088 07/09/2016 S.C. SPARTANII SECURITY
SYSTEMS S.R.L.

SPARTANII SECURITY
SYSTEMS

27 M 2016 06089 07/09/2016 STANCU IONUT DRAGOS GENTLEMEN'S Tailoring

28 M 2016 06090 07/09/2016 S.C. MINDBOX S.R.L. mindbox

29 M 2016 06091 07/09/2016 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. STAR

30 M 2016 06092 07/09/2016 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. STAR

31 M 2016 06093 07/09/2016 CRÎNGAÔU LAURENÚIU ÔTEFAN Buc|t|ria ECO G{TEÔTE
S{N{TOS

32 M 2016 06094 07/09/2016 CURUTIU CRISTIANA ANDREEA HOLA MEDIA
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(210) M 2016 05930
(151) 07/09/2016
(732) S.C. FERMA NATURALĂ

HERITAGE S.R.L., nr. 130, Comuna
Nojorld, judeţul Bihor, , SAT
APATEU ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HERITAGE FARMS
  
(531) Clasificare Viena:050115; 050520;

270501;  

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

29 Cărnuri; peşte, fructe de mare şi moluşte;
produse lactate şi înlocuitori; ouă şi produse
din ouă; fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase); jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume; mâncăruri preparate, supe şi fierturi,
aperitive şi deserturi; uleiuri şi grăsimi;
iaurturi.
30 Alimente semipreparate şi snack-uri; sare,
mirodenii, arome şi condimente; sosuri sărate,
sosuri condimentate şi paste; produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi
deserturi; zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole; siropuri;
şerbeturi; cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora; seminţe procesate, amidon alimentar
şi produsele acestora; preparate coapte şi

drojdie; paste uscate şi proaspete, tăieţei şi
găluşte; cereale; orez; făină; cereale pentru
micul dejun; terci şi griş; drojdie şi agenţi de
dospire; aluaturi şi amestecuri din acestea.
31 Culturi agricole şi de acvacultură; produse
horticole şi forestiere; fructe proaspete, nuci,
legume şi ierburi; malţuri şi cereale
neprocesate; gazon natural; flori; seminţe
bulbi şi răsaduri pentru reproducerea
plantelor; copaci şi produse forestiere;
ciuperci; produse agricole şi hrană pentru
animale; animale vii.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29, 30, 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod şi servicii de
informare a consumatorilor; comerţ cu
amănuntul şi ridicată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate acestea în legatură cu
produsele din clasele 29,30 şi 31.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05944
(151) 07/09/2016
(732) CLUB ROCK ARENA, Str. Alex

Lăpuşneanu nr. 105, bl. LV42, sc. A,
ap. 5, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CLUB 13
 
(531) Clasificare Viena:260117; 270501;

270701; 290101;  

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

43 Bar, servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06072
(151) 07/09/2016
(732) S T A N C I U  I R I N A  O A N A

TEODORA, Str. Sf. Andrei nr. 55A,
Judeţul Iaşi, 700028, IAŞI ROMANIA

(540)

ZIARUL IEŞEANUL

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06073
(151) 07/09/2016
(732) PLATFORMA RECREATIVO

S.R.L., Str. Florilor nr. 5, bl. B5, ap.
301, Judeţul Ilfov, , ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS ROMANIA 

(540)

Recreativo

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06074
(151) 07/09/2016
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

BOROMIR-COZONAC
PICOMIGDALĂ CREMĂ LAPTE -
FRIŞCĂ ŞI ClPSURl DE CIOCOLATĂ

(591) Culori revendicate:galben, roşu, maro,
crem, alb

  
(531) Clasificare Viena:050706; 080115;

080119; 080120; 080125; 250119;
290115;  

(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06075
(151) 07/09/2016
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

DELICII DE BOROMIR - CASA
COZONACULUI BOROMIR

(591) Culori revendicate:auriu, maro, crem,
portocaliu, galben

 (531) Clasificare Viena:050710; 050722;
080115; 080125; 260115; 260116;
270109; 290115;  

(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06080
(151) 07/09/2016
(732) S.C. CERTO DIVIZIA DE

SECURITATE S.R.L., Str. Duzilor
nr. 24, judeţul Ilfov, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

CERTO DIVIZIA DE SECURITATE
 

(531) Clasificare Viena:010501; 260418;
260419; 270515;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06081
(151) 07/09/2016
(732) S.C. INTERMARK S.R.L., Str. L.

Blaga nr. 8, Jud. Bihor, , ŞTEI
ROMANIA 

(540)

HERA

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:050101; 050108;

270502; 290112;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06082
(151) 07/09/2016
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ACESSAL PROTECT slavia pharm
  
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

270501;  

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

5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06083
(151) 07/09/2016
(732) STRATULA BOGDAN, Str.

Austrului nr. 12 B, ap. 20, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN SUNSETS

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06084
(151) 07/09/2016
(732) F U N D A T I A  V O D A F O N E

ROMANIA, Piaţa Charles de Gaulle
nr. 15, et. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E normal să facem bine

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

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

38 Telecomunicaţii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06085
(151) 07/09/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Supernet 4G+

(591) Culori revendicate:alb, roşu
 
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
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prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice;
minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
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materiale; piei de animale; geamantane şi
valize; umbrele şi bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori detextile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseala; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
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 produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06086
(151) 07/09/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cloud Voice

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06087
(151) 07/09/2016
(732) Hochland SE, Kemptener Str. 17,

88178, Heimenkirch GERMANIA 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Brânză Praid
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse lactate, în special brânză şi
preparate/produse din brânză; produse
tartinabile (produse de întins) realizate
folosind brânza şi/sau preparate/produse din
brânză cu ingredienţi care nu contin lapte; unt;
grăsimi comestibile şi uleiuri comestibile;
produse de substituţie (substitute products) pe
bază de grăsimi vegetale pentru produsele
lactate; mâncăruri preparate realizate folosind
brânza, salate preparate.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata referitoare la urmatoarele produse:
produse lactate, în special brânză şi

preparate/produse din brânză; produse
tartinabile (produse de întins) realizate
folosind brânza şi/sau preparate/produse din
brânză cu ingredienţi care nu conţin lapte; unt;
grăsimi comestibile şi uleiuri comestibile;
produse de substituţie (substitute products) pe
bază de grăsimi vegetale pentru produsele
lactate; mâncăruri preparate realizate folosind
brânza, salate preparate; distribuirea de
produse în scop publicitar; demonstraţii de
produse; furnizare de informaţii şi consiliere
pentru clienţi referitoare la brânză şi produse
din brânză; prezentarea produselor pentru
vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06088
(151) 07/09/2016
(732) S.C. SPARTANII SECURITY

SYSTEMS S.R.L., Str. Lacul Mare
nr. 12-14, bl. 1, sc. 1, ap. 41,
mansardă, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPARTANII SECURITY SYSTEMS
  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06089
(151) 07/09/2016
(732) STANCU IONUT DRAGOS, Str.

Dimitrie Cantemir nr. 8, bl. 3B, sc. A,
ap. 9, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GENTLEMEN'S Tailoring
  

(531) Clasificare Viena:050320; 090110;
090501; 090502; 270508;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06090
(151) 07/09/2016
(732) S.C. MINDBOX S.R.L., Str. Traian

nr. 97A, bl. A9, ap. 16, judeţul Galaţi,
800003, GALAŢI ROMANIA 

(540)

mindbox
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
software de calculator.
38 Telecomunicaţii.
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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(210) M 2016 06091
(151) 07/09/2016
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

STAR

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

  
(531) Clasificare Viena:051113; 080725;

190325; 290115;  

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

30 Gustări gata preparate care conţin în
principal grăunţe, porumb, cereale, alte
produse vegetale sau combinaţii ale acestora,
inclusiv cipsuri de porumb, cipsuri de tortilla,

cipsuri de pită, cipsuri de orez, prăjiturele cu
orez, biscuiţi din orez, biscuiţi, covrigei,
pufuleţi, floricele de porumb, floricele de
porumb caramelizate şi alune caramelizate,
batoane; toate cele menţionate anterior
exceptănd pizza.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06076
(151) 07/09/2016
(732) REVIVE CLUB S.R.L., Str.

Călugăreni nr. 17, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

vivertine STAY FIT, SWEETHEART

(591) Culori revendicate:pantone 1235 C,
pantone 715 C,pantone 287 C, pantone
279 C, pantone 362 C, pantone 363 C,
pantone 7737 C, pantone 690 C,
pantone 225 C, pantone neutral black
C, pantone cool gray 9 C

  (531) Clasificare Viena:030724; 270501;
270521; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 07.09.2016

13

(210) M 2016 06092
(151) 07/09/2016
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

STAR

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
verde, roz, auriu

  
(531) Clasificare Viena:051113; 080725;

190325; 290115;  

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

30 Gustări gata preparate care conţin în
principal grăunţe, porumb, cereale, alte
produse vegetale sau combinaţii ale acestora,
inclusiv cipsuri de porumb, cipsuri de tortilla,
cipsuri de pită, cipsuri de orez, prăjiturele cu
orez, biscuiţi din orez, biscuiţi, covrigei,

pufuleti, floricele de porumb, floricele de
porumb caramelizate şi alune caramelizate,
batoane; toate cele menţionate anterior
exceptând pizza.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06093
(151) 07/09/2016
(732) C R Î N G AŞU  L A U R E NŢ I U

ŞTEFAN, Str. Mihai Sebastian nr. 31,
bl. S8, ap. 11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Bucătăria ECO GĂTEŞTE SĂNĂTOS
  
(531) Clasificare Viena:090709; 270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special a produselor de uz casnic şi de
bucătărie, accesorii folosite la gătit, ustensile,
tacâmuri, electrocasnice (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
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reţea computerizată, operaţiuni de
import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06094
(151) 07/09/2016
(732) C U R U T I U  C R I S T I A N A

ANDREEA, Str. Muzeul Apei, nr.
17i, ap. 2, Jud. Cluj, 420780,
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

HOLA MEDIA

  
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

41 Editare de film; producţia filmelor
cinematografice; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; producţie de filme
formative; montaj de filme cinematografice;
producţia de filme cinematografice; producţie
de filme şi de filme pe casete video; închiriere
de proiectoare de film; producţie de filme
pentru televiziune; producţie de filme video
preînregistrate; producţie de spectacole şi
filme; producţie de filme pentru
cinematografe; producţie de filme de
cinematograf;  producţ ie de filme
cinematografice preînregistrate; servicii de
producţie de filme; producţie de filme în
studiouri; înregistrări pe benzi video (filmare);

producţii de film, televiziune şi radio; servicii
pentru producţia de filme cinematografice;
producţie de efecte speciale pentru filme;
producţie de filme pe benzi video; producţie
de evenimente sportive pentru filme; producţie
de filme cinematografice de animaţie;
producţie de filme în scopuri educative;
producţie de filme în scopuri educaţionale;
închiriere de camere cinematografice de
filmat; producţie de melodii pentru filmele
cinematografice; servicii de editare în procesul
de post-producţie a muzicii, a materialelor
video şi a filmelor; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
editare video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06077
(151) 07/09/2016
(732) SIDAL COSMETICS S.R.L., Str.

D-A Ghica, nr. 6, parter, sector 2,
022822, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALINA DISCOUNTER

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  

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

3 Creme cosmetice pentru duş; geluri cu
săpun; geluri de baie şi duş, nu de uz medical;
geluri de uz cosmetic; geluri pentru duş;
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produse de curăţare pentru mâini; produse de
săpun; preparate cosmetice pentru baie; geluri
spumante pentru baie; lichide spumante pentru
baie; preparate pentru baie (nu de uz medical);
antitranspirante sub formă de sprayuri;
deodorante; deodorante pentru picioare;
deodorante pentru îngrijirea corpului;
deodorante de uz personal; balsam de buze
(nemedicamentos); balsamuri pentru piele;
balsam pentru păr; balsam dupa ras; balsam
pentru ras; creme de ras; gel pentru bărbierit;
emulsii după ras; detergenţi pentru uz casnic,
produse de curaţat bucătăria, şampon de păr.
5 Absorbante de uz zilnic; absorbante
menstruale; tampoane; chiloţei (scutece)
pentru bebeluşi.
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06079
(151) 07/09/2016
(732) S.C. INTERMARK S.R.L.,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

HERA

(591) Culori revendicate:roz, verde
  
(531) Clasificare Viena:050101; 050108;

270502; 290112;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06078
(151) 07/09/2016
(732) E S P O R A  E V O L U T I V

PERFORMANCE GROUP S.R.L.,
Str. Viilor nr. 21A, Comuna Tunari,
Judeţul Ilfov, , SAT TUNARI
ROMANIA 

(540)

ESPORA EVOLUTIV business

(591) Culori revendicate:maro, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260725; 270511;

290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi adiministrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06064
(151) 07/09/2016
(732) CRACIUNAS CONSTANTIN

SORIN, Calea Şerban Vodă nr.
95-101, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPINE INSTITUTE www.spinesurgery.ro

(591) Culori revendicate:negru, gri, lila
  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

261102; 261114; 290113;  

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

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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06065
(151) 07/09/2016
(732) UNIUNEA JURIŞTILOR DIN

ROMÂNIA, Bd. Magheru nr. 22, sect.
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DREPTUL

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06066
(151) 07/09/2016
(732) ANGEL ROSE DECOR S.R.L., Str.

Olteniţei nr. 40-44, bl. 6A, sc. 5, et. 7,
ap. 177, sect. 4, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TERRA GRANDE

(591) Culori revendicate:verde, maro
(531) Clasificare Viena:050116; 050320;

270508; 270519;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile; dulceţuri;
legume conservate.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; zahăr, miere,
sirop de melasă; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; produse de patiserie;
cereale; ceai; făină.
31 Fructe şi legume proaspete; malţ; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06067
(151) 07/09/2016
(732) INSTITUTUL DE URGENŢĂ

P E N T R U  B O L I
C A R D I O V A S C U L A R E  Ş I
TRANSPLANT, Str. Gh. Marinescu
nr. 50, jud. Mureş, 540136,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU
BOLI CARDIOVASCULARE Ş l
TRANSPLANT IuBCvT TÂRGU-MUREŞ

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 020925;

260114; 260121; 270502; 290112;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06068
(151) 07/09/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis Bombovit

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

270511; 290113;  

(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.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 07.09.2016

18

aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06069
(151) 07/09/2016
(732) V-SILENTIUM S.R.L., Str. Muntele

Mic, nr. 24, Jud. Timiş, , SAT
GEARMATA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI S.R.L.- SOVAR
IOAN, Str. Moise Dobosan, nr.110
TIMIŞOARA

(540)

V-SLENTIUM COSMETIC WORLD
Frumuseţea este o artă!

  
(531) Clasificare Viena:260305; 261101;

261113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06071
(151) 07/09/2016
(732) BRAN MARIUS - VASILE, Str.

Petre Dulfu nr. 8, ap. 29, jud.
Maramureş, 430124, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

GALANT
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜


