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Cereri Mărci publicate în 16.09.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06113

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09.09.2016 S.C. METAL TERMO INDUSTRY
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
CENTRUL DE ACOPERIŞURI

2 M 2016 06114

09.09.2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

PRORESPIN

3 M 2016 06115

09.09.2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

CLINSIN

4 M 2016 06116

09.09.2016 NASTASE PETRE
POPA IOANA CRISTINA

DRACULA VAMPIRE FESTIVAL

5 M 2016 06117

09.09.2016 S.C. PEHART TEC S.A.

Pufina

6 M 2016 06118

09.09.2016 EDENDALE SRL-D

INGENIO JOC

7 M 2016 06119

09.09.2016 POP CORINA

BALIZZA

8 M 2016 06120

09.09.2016 S.C. TS LOCKS DISTRIBUTION
S.R.L.

SECURE PRO

9 M 2016 06121

09.09.2016 S.C. RED PAPER S.R.L.

ZUMZI

10 M 2016 06122

09.09.2016 S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L.

MATUSA TAMARA

11 M 2016 06123

09.09.2016 COSMOVICI PAUL

Alfredo Seafood

12 M 2016 06124

09.09.2016 COSMOVICI PAUL

ALFREDO VERDE

13 M 2016 06125

09.09.2016 S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L.

Fabi

14 M 2016 06126

09.09.2016 S.C. BARBER'S GIULIANO S.R.L. Barber's Blade by Giuliano

15 M 2016 06127

09.09.2016 S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L.

Gradina Bio

16 M 2016 06128

09.09.2016 S.C. DARMY FORCE SECURITY
S.R.L.

DARMY FORCE SECURITY
PROMPTITUDINE ONOARE
LOIALITATE INTELIGENTA
SIGURANTA

17 M 2016 06129

09.09.2016 MAKE-UP GEORGIANA
CODINCA S.R.L.

ACADEMIA DE BEAUTY
GEORGIANA CODINCA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 06130

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09.09.2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT Mic

Denumire
Marcă
(540)

19 M 2016 06131

09.09.2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT Divizia pentru Medici

20 M 2016 06132

09.09.2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT Divizia pentru Medici

21 M 2016 06133

09.09.2016 NICULESCU AUREL

AMSTAL

22 M 2016 06134

09.09.2016 ŞOVA COMAN
POPESCU FLORENTIN

BUCUREŞTIUL LITERAR ŞI
ARTISTIC

23 M 2016 06135

09.09.2016 British American Tobacco (Brands) TASTE SENSATIONS
Inc.

24 M 2016 06136

09.09.2016 S.C. CLASSIN INTERIORS S.R.L. CLASSIN home of interior design

25 M 2016 06137

09.09.2016 BANEA ADINA

Reprobable ...don't care

26 M 2016 06138

09.09.2016 DRĂGOIU FLORENTIN

Christian Tailoring

27 M 2016 06139

09.09.2016 MORCOVESCU DAMIAN
IVANA CRISTIAN ŞTEFAN

MODELiER

28 M 2016 06140

09.09.2016 EXPERT SERVICE 24/7 S.R.L.

EXPERT SERVICE 24/7
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(210) M 2016 06128
(151) 09.09.2016
(732) S.C. DARMY FORCE SECURITY
S.R.L., Str. Principală nr. 1, camera 3,
Judetul Giurgiu, , STANESTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2016 06129
(151) 09.09.2016
(732) M A K E - U P
GEORGIANA
CODINCA S.R.L., Prelungirea
Ghencea nr. 265 A, camera 1, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

ACADEMIA DE BEAUTY
GEORGIANA CODINCA
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru, roz, fucsia
(531) Clasificare Viena:020901; 020908;
270508; 290114;

DARMY FORCE SECURITY
PROMPTITUDINE ONOARE
LOIALITATE INTELIGENTA
SIGURANTA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru
(531) Clasificare Viena:010104; 030701;
030716; 030724; 051304; 240105;
240109; 240110;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06120
(151) 09.09.2016
(732) S.C. TS LOCKS DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Alexandriei nr. 203A,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MILMARK DESIGN S.R.L., Str.
Cheiul Dâmboviţei nr. 26 (Trend
Residence), vila C42, et. 1, camera 1,
jud. Ilfov Popeşti-Leordeni

(210) M 2016 06121
(151) 09.09.2016
(732) S.C. RED PAPER S.R.L., Str.
Constantin Daicoviciu nr. 24, judeţul
Alba, , ALBA IULIA ROMANIA
(740) MILMARK DESIGN S.R.L., Str.
Cheiul Dâmboviţei nr. 26 (Trend
Residence), vila C42, et. 1, camera 1,
jud. Ilfov Popeşti-Leordeni

(540)

(540)
ZUMZI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Şerveţele umede pentru uz igienic şi
cosmetic.
16 Hârtie igienică şi alte produse din hârtie de
unică folosinţă (batiste, feţe de masă,
prosoape, şervete, şerveţele, role de
bucătărie).

SECURE PRO
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:140502; 270502;
270512; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06122
(151) 09.09.2016
(732) S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L., Str.
Portelanului nr. 14B, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA
(740) TEODORU I.P. S.R.L., Bd. Mărăşeşti
nr. 2B, parter, bl.A, Birou 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
MATUSA TAMARA

4
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, crem, negru
(531) Clasificare Viena:240105; 240115;
270501; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06123
(151) 09.09.2016
(732) COSMOVICI PAUL, Str. Ion
Negulici nr. 7, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06130
(151) 09.09.2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

Alfredo Seafood

(531) Clasificare Viena:150709; 180321;
260416; 270524;

BT Mic
5
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06125
(151) 09.09.2016
(732) S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L., Str.
Portelanului nr. 14B, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA
(740) TEODORU I.P. S.R.L., Bd. Mărăşeşti
nr. 2B, parter, bl.A, Birou 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06124
(151) 09.09.2016
(732) COSMOVICI PAUL, Str. Ion
Negulici nr. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

Fabi
ALFREDO VERDE
(591) Culori revendicate:verde, roşu, roz,
alb
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;
270502; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
6
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30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06126
(151) 09.09.2016
(732) S.C. BARBER'S GIULIANO S.R.L.,
Str. Dorneasca nr. 14, parter, bl. P59,
sc. 1, ap. 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06131
(151) 09.09.2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
Barber's Blade by Giuliano

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
BT Divizia pentru Medici

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, crem, negru
(531) Clasificare Viena:240105; 240115;
270501; 290115;
7
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(210) M 2016 06127
(151) 09.09.2016
(732) S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L., Str.
Portelanului nr. 14B, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA
(740) TEODORU I.P. S.R.L., Bd. Mărăşeşti
nr. 2B, parter, bl.A, Birou 4
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06132
(151) 09.09.2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Gradina Bio

BT Divizia pentru Medici

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06136
(151) 09.09.2016
(732) S.C. CLASSIN INTERIORS S.R.L.,
Str. Horea, nr. 10, ap. 5, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRLTIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

˜˜˜˜˜˜˜
(540)

CLASSIN home of interior design
8
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(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

(210) M 2016 06137
(151) 09.09.2016
(732) BANEA ADINA, Str. Dinu Vintilă,
nr. 6B, bl. 2, sc. 1, et. 10, ap. 239,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate, servicii privind strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse din categoria designului interior (cu
excepţia transportului) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau a emisiunilor
de teleshopping; servicii de conducere şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii de design de decoraţiuni interioare,
consultanţă în serviciul de design, design de
arte grafice, servicii in domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cerecetarea şi proiectarea
aferentă; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

(540)

Reprobable ...don't care

(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de îmbrăcăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Design vestimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06138
(151) 09.09.2016
(732) DRĂGOIU FLORENTIN, Cart.
Dorobanţi, nr. 1, bl. 22/1, et. 3, ap. 7,
Jud. Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06139
(151) 09.09.2016
(732) MORCOVESCU DAMIAN, Str.
Elena Cuza Vodă, bl. A7, sc. C, ap. 5,
Jud. Teleorman,TURNU
MĂGURELE ROMANIA
(732) IVANA CRISTIAN ŞTEFAN, Str.
Vişana nr. 5, bl. 43, sc. A, ap. 43,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
Christian Tailoring

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
40 Croitorie; croitorie la comandă; croitorie
pentru bărbaţi sau femei.
MODELiER

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050320; 090512;
270502; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42 Activitate de consultanţă în domeniul
designului interior, amenajări interioare şi
exterioare; consultanţă în domeniul
arhitecturii, al arhitecturii interioare;
decoraţiuni interioare; consultanţă în design
de mobilier.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
10
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construcţii subterane legate de instalaţii
sanitare;servicii de instalaţii sanitare şi
montare de geamuri; instalarea aparatelor de
încălzire; instalare de încălzire centrală;
instalare de aparate de încălzire; reparare de
aparate de încălzire; instalare de sisteme de
încălzire solară; întreţinere şi reparaţii de
instalaţii de încălzire; readaptare a instalatiilor
de încălzire din clădiri;instalare de aparate de
încălzire şi de răcire; recondiţionarea
instalaţiilor de aer condiţionat; instalare de
aparate de aer condiţionat; readaptare a
instalaţiilor de aer condiţionat din clădiri;
servicii de curăţare a aparatelor de aer
condiţionat; servicii de etanşare a găurilor de
ventilaţie pentru aer condiţionat; reparaţii sau
întreţinere de aparate de aer condiţionat
(pentru uz industrial); instalare de aparate de
aer condiţionat destinate utilizării în camere
curate; reparare de aparate de aer condiţionat;
întreţinerea sistemelor electronice şi de aer
condiţionat.

(210) M 2016 06133
(151) 09.09.2016
(732) NICULESCU AUREL, Str. Viilor II,
nr. 4, Judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)
AMSTAL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amanuntul în
legatură cu echipamente sanitare; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu instalaţii
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu instalaţii sanitare; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu echipamente
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de încălzire; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de încălzire; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalaţii de
alimentare cu apa; publicitate pentru terţi pe
internet; promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet; servicii de
informaţii comerciale, prin internet; servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare;
furnizare de informaţii de afaceri comerciale
prin intermediul unui site.
37 Lucrări de instalaţii sanitare; întreţinere de
instalaţii sanitare;reparare de instalaţii
sanitare; lucrări de instalaţii sanitare şi
instalare de apa şi de gaz; lucrări de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06140
(151) 09.09.2016
(732) EXPERT SERVICE 24/7 S.R.L.,
Şos. Ploieşti-Târgovişte-Ploieşti, Km
8, Str. Piramidei, nr. 6A, Jud. Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

EXPERT SERVICE 24/7
11
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(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, roşu
(pantone 187C)
(531) Clasificare Viena:241725; 260417;
260418; 260419; 290114;

basculante (nemetalice) pentru clădiri; uşi cu
deschidere orizontală, nemetalice; uşi
blindate, nu din metal; uşi glisante, nu din
metal; uşi exterioare, nu din metal; uşi
interioare, nu din metal; uşi confecţionate din
lemn pentru clădiri; uşi rulante (nemetalice)
cu proprietăţi izolante; uşi confecţionate din
sticlă pentru clădiri; uşi transparente din sticlă
pentru clădiri; uşi de garaj (nemetalice) de uz
casnic; uşi rulante care se ridică vertical
(nemetalice); uşi, porţi, ferestre şi cadre
nemetalice pentru ferestre.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalare de uşi; instalare de accesorii de uşi;
instalare de uşi şi ferestre; instalarea de uşi şi
ferestre; instalare de dispozitive pentru
deschiderea uşilor; instalare de dispozitive
pentru închiderea uşilor; instalare de
dispozitive pentru deschiderea şi închiderea
uşilor; servicii de întreţinere şi reparaţii
privind dispozitivele de uşi automate; servicii
de întreţinere şi reparaţii cu privire la
închizătoare de uşi.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice; uşi metalice basculante; uşi
din aluminiu; feronerie pentru uşi; uşi
metalice antifoc; uşi metalice blindate; uşi
glisante metalice; zăvoare de uşi metalice; uşi
metalice pentru clădiri; tocuri metalice pentru
uşi; cadre metalice pentru uşi; mânere
metalice pentru uşi; încuietori pentru uşi
metalice; garnituri metalice pentru uşi; uşi
metalice pentru interioare; uşi rotative din
metal; uşi metalice de siguranţă; uşi
rezidenţiale din aluminiu; uşi metalice de
incendiu; uşi blindate din metal; uşi de
incendiu metalice; uşi izolante din metal; uşi
metalice de garaj; uşi de garaj metalice;
componente metalice pentru uşi; uşi rulante
din metal; uşi exterioare din metal; role pentru
uşi glisante; încuietori metalice pentru uşi; uşi
şi ferestre din metal; uşi glisante metalice
pentru clădiri; etanşări din metal pentru uşi;
uşi exterioare rulante din metal; amortizoare
din metal pentru uşi; grătare de aerisire pentru
uşi; bare antipanică pentru uşi din metal;
dispozitive de închidere pentru uşi
(neelectrice); uşi din metal rezistente la foc;
uşi din aluminiu pentru curţi interioare;
dispozitive de închidere pentru uşi, metalice;
uşi rulante metalice pentru scopuri de
siguranţă; accesorii de siguranţă din metal
pentru uşi.
19 Uşi batante nemetalice; uşi din sticlă; uşi
ignifuge, nemetalice; uşi rotative nemetalice;
uşi nemetalice de siguranţă; uşi de garaj
nemetalice; uşi de incendiu nemetalice; uşi
transparente (nemetalice) pentru clădiri; uşi
izolante din materiale nemetalice; uşi

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate, publicarea textelor publicitare,
editare de reviste, administrarea comercială a
publicaţiilor.
41 Publicarea de periodice, cărţi, reviste şi
texte, altele decât textele publicitare;
publicarea cărţilor, revistelor şi jurnalelor
electronice online.

(210) M 2016 06134
(151) 09.09.2016
(732) ŞOVA COMAN, Bdul. Libertăţii nr.
2, bl. 118, sc. 1, et. 6, ap. 17, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(732) POPESCU FLORENTIN, Bdul.
Libertăţii nr. 2, bl. 118, sc. 1, et. 6, ap.
17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06135
(151) 09.09.2016
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)
TASTE SENSATIONS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigări/ţigarete; tutun, brut sau prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); ţigări de foi, trabucuri;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete;
aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor; maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie;
ţigări/ţigarete electronice; lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice; produse din tutun
cu scopul a fi încălzite; dispozitive electronice

BUCUREŞTIUL LITERAR ŞI
ARTISTIC
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
maro închis, maro deschis, crem
(531) Clasificare Viena:060701; 060711;
060725; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, tipărituri,
reviste, cărţi.
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 09.09.2016

ş i pi esele lor pentru î ncă l z i r e a
ţigărilor/ţigaretelor sau tutunului.

(210) M 2016 06114
(151) 09.09.2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,
Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06113
(151) 09.09.2016
(732) S.C. METAL TERMO INDUSTRY
S.R.L., Str. Humorului nr. 85, jud.
Suceava, , MOARA MICĂ
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
PRORESPIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înalbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; material pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(540)

CENTRUL DE ACOPERIŞURI
(531) Clasificare Viena:0703;
260416; 270502;

0711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06115
(151) 09.09.2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,
Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06116
(151) 09.09.2016
(732) NASTASE PETRE, Str. Ciacova nr.
19,sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân nr. 39, bl. 51, ap.
20, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA

(540)
(540)
CLINSIN
DRACULA VAMPIRE FESTIVAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înalbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; material pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06117
(151) 09.09.2016
(732) S.C. PEHART TEC S.A., Str. 1 Mai
nr.1, Judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Pufina
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(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
090107; 130117; 270502; 270514;
290115;

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3025C)
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie igienică; hârtie igienică pentru
toaletă; hârtie igienică de toaletă; role de
hârtie igienică; hârtie igienică sub formă de
rolă; şerveţele; şerveţele de hârtie; hârtie
pentru şerveţele; şerveţele din hârtie; şerveţele
pentru baie; şerveţele din celuloză; şerveţele
de unică folosinţă; şerveţele de buzunar din
hârtie; şerveţele din hârtie pentru faţă;
şerveţele de masă din hârtie; şerveţele pentru
demachiat, din hârtie; şerveţele de toaletă din
hârtie; şerveţele de hârtie pentru uz casnic;
şerveţele din celuloză de uz cosmetic;
şerveţele din celuloză de uz casnic; batistuţe
de hârtie; batiste de hârtie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06119
(151) 09.09.2016
(732) POP CORINA, Intrarea Gliei nr. 8,
sect. 1, 14128, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06118
(151) 09.09.2016
(732) EDENDALE SRL-D, Aleea
Magnoliei nr. 16, bl. 101, sc. A, et. 1,
ap. 6, jud. Braşov, 500382, BRAŞOV
ROMANIA

BALIZZA
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
290112;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
INGENIO JOC
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