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Cereri M|rci publicate în data de 18/07/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 02899 11/07/2016 Steinhoff Service GmbH K1KA FACEM CASA BUNA

ÎMPREUNA

2 M 2016 04628 11/07/2016 VIÔAN VALENTIN
BRUNNER VISAN CATHERINE
LAURENCE DELPHINE
VIÔAN C{LIN
SCURTU IOAN R{ZVAN
IONESI OVIDIU

SMIDA JAZZ FESTIVAL

3 M 2016 04639 11/07/2016 SIMACEK SECURITY S.R.L. SIMACEK Security

4 M 2016 04816 10/07/2016 PACURAR ANDREEA NICOLETA AveNatura

5 M 2016 04817 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. ÎNGERAÔUL SIROP DE TUSE

6 M 2016 04818 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. ÎNGERAÔUL SIROP PENTRU
BURTIC{

7 M 2016 04819 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. INGERAÔUL SIROP CU FIER

8 M 2016 04820 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Sublima

9 M 2016 04821 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. SpecialiÕtii Plantelor

10 M 2016 04822 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Longeviv forte

11 M 2016 04823 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Macca 69 plus

12 M 2016 04824 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Herpezol

13 M 2016 04825 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Herpetocalm

14 M 2016 04826 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Uri

15 M 2016 04827 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Gynecomed
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16 M 2016 04828 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Gripocalmin

17 M 2016 04829 11/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Gripocalm

18 M 2016 04830 11/07/2016 S.C. ESTRADE S.R.L. IDEAL life

19 M 2016 04831 11/07/2016 S.C. ALCOVIN S.R.L. Trei BraÛe

20 M 2016 04832 11/07/2016 S.C. ADSIL MOBILE S.R.L. MOBILE-ZONE

21 M 2016 04833 11/07/2016 LOJA FRUCTELOR S.R.L. VEGI POWER SHOTS

22 M 2016 04834 11/07/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Drive Net

23 M 2016 04835 11/07/2016 S.C. GGS SAFE SOLUTIONS
S.R.L.

GGS SAFE SOLUTIONS

24 M 2016 04836 11/07/2016 S.C. LEONA PROD SERV S.R.L. LEONA MARMURA GRANIT

25 M 2016 04837 11/07/2016 SORECAR GUARD S.R.L. SG

26 M 2016 04838 11/07/2016 MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE

ROMÂNIA START-UP PLUS

27 M 2016 04839 11/07/2016 S.C. AKA AUTOMATI S.R.L. AKA automati

28 M 2016 04840 11/07/2016 MAX GUARD SECURITY S.R.L. ARMAX MGS SECURITY

29 M 2016 04841 11/07/2016 S.C. BOROMIR IND S.R.L. De la Mama

30 M 2016 04842 11/07/2016 MEDICOVER HOLDING
(CYPRUS) LIMITED

31 M 2016 04843 11/07/2016 ASOCIATIA DE ARBITRAJ
INSTITUTIONALIZAT

TRIBUNALUL PERMANENT DE
ARBITRAJ INSTITUTIONALIZAT

32 M 2016 04844 11/07/2016 NHP Natural Health Pharma Ltd. RespiSun

33 M 2016 04845 11/07/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA evoque Hair Color Professional
System

34 M 2016 04846 11/07/2016 EUROMINISTORAGE
INVESTMENTS (CYPRUS)
LIMITED

EUROMINISTORAGE
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35 M 2016 04847 11/07/2016 S.C. IDM CO S.R.L. IDM

36 M 2016 04848 11/07/2016 NEOSIS SECURITY S.R.L. NEOSIS
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(210) M 2016 02899
(151) 08/07/2016
(732) Steinhoff  Service  GmbH ,

Langebrügger Str. 5,, 26655,
Westerstede GERMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

K1KA FACEM CASA BUNA
ÎMPREUNA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270501;

290113;  

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

8 Aparate de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale; unelte manuale şi
instrumente pentru tratarea materialelor, şi
pentru construcţie, reparaţie şi întreţinere;
arme ascutiţe şi contondente; instrumente
manuale pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie, cuţite, furculiţe şi linguri;
instrumente pentru tunderea şi îndepărtarea
părului; aparatură pentru aranjarea părului;
ustensile pentru manechiură şi pedichiură;

fiare de călcat; fiare de călcat electrice cu
abur; maşini de ras; unelte pentru ridicat;
piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior.
9 Materiale înregistrate; aparate de tehnologia
informaţiei şi audiovizual; magneţi, adaptoare
de curent alternativ; dispozitive electrice
pentru tratament; aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate; dispozitive optice,
amplificatori şi dispozitive de corecţie;
dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare; echipament pentru
scufundări, navigare, ghidare, urmărire,
direcţionare şi creare hărţi; aparate şi
instrumente pentru măsurare, detectare şi
monitorizare, indicatoare şi controlere; aparate
ştiinţifice de cercetare şi de laborator, aparate
şi simulatoare educaţionale; telefoane mobile;
echipamente pentru stocarea datelor;
dispozitive de comunicaţie; aparate de
replicare; cabluri de semnal pentru IT/AV şi
telecomunicaţii; aparate şi echipamente pentru
prelucrarea datelor, precum şi accesorii
(electrice şi mecanice); dispozitive
audio-vizuale şi fotografice; ochelari 3D;
dispozitive de afişare, receptoare de
televiziune şi dispozitive pentru film şi video;
decodoare pentru televizoare; televizoare
digitale; rame foto digitale; DVD playere;
dispozitive de înregistrare video digitale;
aparate de înregistrări de filme; echipamente
pentru înregistrarea filmelor; proiectoare
pentru editare de filme; camere de filmat,
televizoare cu ecran cu cristale lichide (LCD);
ecrane fluorescente; televizoare cu protocol
pentru internet; ecrane interactive cu imagini
grafice; seturi de terminale de televiziune
interactivă; aparate video interactive; camere
de luat vederi pentru televiziuni cu circuit
închis; ecrane de afişare pentru aparate de
televiziune; aparatură TV de recepţionare prin
satelit; aparate de proiectie; televizoare cu
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plasmă; camere video portabile; cartele
telefonice; suporturi de stocare a datelor;
suporturi optice de date; suporturi pentru
înregistrări sonore; baterii; componente pentru
calculatoare; laptopuri; computere; genţi
adaptate pentru laptopuri; calculatoare
personale; dispozitive pentru procesarea
datelor; aparate telefonice; modemuri; piese şi
accesorii pentru toate produsele menţionate
anterior. 
11 Aparate de iluminat şi reflectoare;
arzătoare, boilere şi încălzitoare; echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare şi
purificare (ambient); echipament pentru
alimente şi băuturi, încălzire, răcire şi tratare;
echipament pentru răcire şi îngheţare; aparate
pentru încălzire şi uscare personală; instalaţii
sanitare, alimentare cu apă şi echipamente de
salubritate; instalaţii de uscare; lăzi frigorifice;
congelatoare; frigorifice (dulapuri); aparate
pentru bronzat; aprinzătoare; conducte şi
instalaţii pentru transportul gazelor de
eşapament; şemineuri; filtre pentru uz
industrial şi casnic; accesorii de reglare şi
siguranţă pentru instalaţii de apă şi gaz; piese
şi accesorii pentru toate produsele menţionate
anterior. 
20 Mobilă şi mobilier; oglinzi (sticlă
argintată); rame; structuri pentru paturi; cadre
de paturi; saltele; articole decorative textile
(perne); statuete, figurine, lucrări de artă,
omamante şi decoraţiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic; materiale
semipreparate sau brute, care nu sunt adaptate
la un scop concret de utilizare, şi anume
chihlimbar, părţi de animale, părţi de plante,
spumă de mare, răchită, trestie indiană;
adăposturi şi paturi pentru animale; recipiente
şi dispozitive de închidere şi suporturi pentru
acestea, nemetalice; scări şi trepte mobile,
nemetalice; afişaje, standuri şi indicatoare,
nemetalice; piese şi accesorii pentru toate

produsele menţionate anterior. 
21 Statuete, figurine, plăci şi obiecte de artă,
incluse în această clasă; perii şi articole pentru
confecţionarea periilor; articole de masă,
seturi de vase de bucătărie şi recipiente;
articole pentru curăţenie; ustensile cosmetice
şi de toaletă şi articole de baie; articole pentru
îmbrăcăminte şi încălţăminte, şi anume
calapoade pentru pantofi şi încălţătoare,
dispozitive de încheiat nasturii de la
încălţăminte, suporturi pentru haine,
dispozitive pentru întins haine, articole centru
călcarea hainelor, dispozitive pentru curăţarea
încălţămintei, calapoade şi dispozitive de
lărgire pentru pantofi, obiecte pentru creşterea
animalelor, şi anume acvarii şi vivarii,
scăldătoare pentru păsări, cuşti, articole de
hrănit şi articole de adăpat, boluri pentru peşti,
articole pentru construirea cuiburilor, etichete,
articole pentru îndepărtarea deşeurilor; sticlă
semiprelucrată sau neprelucrată, cu utilizare
nespecificată; articole din sticlă pentru
băuturi, produse din sticlă de uz casnic,
porţelan şi ceramică; articole de grădinărit, şi
anume suporturi pentru flori şi plante, ghivece
pentru flori şi plante, cosuri pentru flori şi
plante, boluri pentru flori şi pentru plante,
vase pentru flori şi plante; piese şi accesorii
pentru toate produsele menţionate anterior.
24 Materiale textile; articole din materiale
textile, şi înlocuitori pentru produse textile;
produse de filtrare din material textil;
cuverturi de pat; lenjerie de masă; huse
(lenjerii) şi pături pentru pat, lenjerii de masă,
draperii, prosoape, huse de mobilier realizate
din materiale textile, huse pentru saltele,
27 Învelitori pentru pardoseli, învelitori de
gazon artificial, decoraţiuni de perete şi tavan,
carpete, rogojine, linoleum şi alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapet(care nu este
din materiale textile). 
28 Articole şi echipament de sport; ornamente
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pentru petrecere şi pomi de Crăciun artificiali;
aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă; jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere. 
35 Servicii de publicitate, marketing şi servicii
promoţionale; expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale; comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, şi anume servicii de comerţ
cu ridicata şi cu amănuntul în domeniul
mobilei şi obiectelor de amenajare; servicii de
vânzare cu amănuntul în magazine universale
de produse pentru frumuseţe şi produse de
toaletă, maşini de uz menajer, scule de mână,
produse optice, echipament electrocasnic şi
electronic; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de feronerie; vânzare prin
licitaţie publică, închiriere de automate de
vânzare, servicii de intermediere, contacte de
afaceri, servicii de cumpărare colectivă,
servicii de evaluare comercială, aranjamente
pentru concursuri, servicii de distribuţie;
servicii de import-export; servicii de mediere
şi negociere, prestări servicii de livrări,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi, servicii de abonament,
asistenţă în afaceri, servicii de mangement şi
administrativ; analiza afacerilor comerciale,
studii de piaţă şi servicii de informaţii; servicii
de redactare; administrarea afacerilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04639
(151) 11/07/2016
(732) SIMACEK SECURITY S.R.L., Str.

George Coşbuc nr. 25A, ap. 37,
judeţul Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

SIMACEK Security

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04628
(151) 11/07/2016
(732) VIŞAN VALENTIN, Str. G. Pop de

Băseşti nr. 7, judeţul Cluj, 400195,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(732) BRUNNER VISAN CATHERINE
LAURENCE DELPHINE, Str. G.
Pop de Băşeşti nr. 7, judeţul Cluj,
400195, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(732) VIŞAN CĂLIN, Str. Octavian Goga
n r .  4 1 B ,  j u d e ţu l  C l u j ,  ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(732) SCURTU IOAN RĂZVAN, Şos.
Păcurari nr. 13, bl. 541, sc. A, ap. 1,
judeţul Iaşi, 700535, IAŞI ROMANIA

(732) IONESI OVIDIU, Calea Bucovinei
nr. 38, sc. A, et. 3, ap. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

SMIDA JAZZ FESTIVAL

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:220105; 241710;

260316; 270501; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04816
(151) 10/07/2016
(732) P A C U R A R  A N D R E E A

NICOLETA, Str. Rotasului nr. 4, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AveNatura

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
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fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
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.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04841
(151) 11/07/2016
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

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

(540)

De la Mama

(591) Culori revendicate:roşu, alb, crem
  
(531) Clasificare Viena:240307; 250118;

2705; 290113;  

(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04842
(151) 11/07/2016
(732) M E D I C O V E R  H O L D I N G

(CYPRUS) LIMITED, Arch.
Makariou III, 197, Gala Tower,
Flat/Office 301, 3030, Limassol
CIPRU 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:010307; 020101;

020123; 260205; 260207; 261112;  

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

36 Administrarea planurilor de asigurări;
acordare de finanţare pentru tratamente
medicale; programe de economii pentru
tratamente medicale; asigurare de sănătate;
asigurări medicale; subscriere de asigurări
medicale; subscrierea asigurărilor de sănătate;
servicii de gestiune financiară referitoare la
instituţiile medicale.
44 Consiliere în domeniul stomatologiei;
consiliere legată de nutriţie; consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii; consiliere
psihologică; servicii de furnizare de informaţii
medicale; servicii ale clinicilor medicale;
consu l t a ţ i i  med ica l e ;  consu l t a ţ i i
stomatologice; consultanţă legată de nutriţie;
servicii medicale; examinarea medicală a

persoanelor; îngrijiri medicale; servicii de
îngrijirea bolnavilor; ambulatorii; furnizare de
echipamente medicale; efectuarea examenelor
medicale; diagnosticarea bolilor; întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale;
servicii psihiatrice; servicii de psihoterapie;
psihoterapie holistica; reflexologie; reabilitare
fizica; furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia ortodonţiei; servicii
spitaliceşti; servicii prestate de medici;
stomatologie; servicii de telemedicină; servicii
farmaceutice; servicii de monitorizare
transtelefonică a inimii; servicii de medicină
sportivă; servicii medicale de evaluare a
sănătăţii; servicii medicale oferite printr-o
reţea de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală; servicii de analize de sânge;
servicii de analiză a urinei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04817
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

ÎNGERAŞUL SIROP DE TUSE

(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
verde

  
(531) Clasificare Viena:040102; 040103;

270302; 270502; 290114;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 10/07-11/07/2016

10

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorării tusei şi
menţinerii sănătăţii tractului respirator la
copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04818
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

ÎNGERAŞUL SIROP PENTRU
BURTICĂ

(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:040102; 040103;

270302; 270502; 290114;  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorării şi menţinerii
sănătăţii tractului intestinal la copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04819
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

INGERAŞUL SIROP CU FIER

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

  
(531) Clasificare Viena:040102; 040103;

270302; 270502; 290104;  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătăţii şi
sângelui şi îmbogăţirii alimentaţiei copiilor cu
fier.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04820
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Sublima

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

261325; 270501; 270508; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare pe bază de plante medicinale
destinate menţinerii sănătăţii, echilibrării şi
armonizării feminine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04821
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Specialiştii Plantelor

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050320; 191325;

270502; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare pe bază de plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04830
(151) 11/07/2016
(732) S.C. ESTRADE S.R.L., Calea

Mărăşeşti, nr. 118, sc. D, ap. 1, Jud.
Bacău, 600119, BACĂU ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

IDEAL life

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290112;  

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

3 Inălbitori 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, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii 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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04843
(151) 11/07/2016
(732) ASOCIATIA DE ARBITRAJ

INSTITUTIONALIZAT, Str. G-ral
Matei Vlădescu, nr. 1, Bl.20, sc.A,
parter, ap.1, Jud. Dâmboviţa, ,
Târgovişte ROMANIA 

(540)

TRIBUNALUL PERMANENT DE
ARBITRAJ INSTITUTIONALIZAT

(591) Culori revendicate:albastru indigo,
albastru cerneală, auriu, alb, galben,
roşu
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(531) Clasificare Viena:010110; 050317;
070103; 240110; 240115; 240701;
270501; 290115;  

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04831
(151) 11/07/2016
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

Viticultori nr. 2, Jud. Tulcea, 825300,
MĂCIN ROMANIA 

(540)

Trei Braţe

  
(531) Clasificare Viena:011725; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04832
(151) 11/07/2016
(732) S.C. ADSIL MOBILE S.R.L., Str.

Păcurari nr. 179, bl. B1, parter, ap. 2,
camera 3, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

MOBILE-ZONE

(591) Culori revendicate:vernil, negru

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270515; 290112;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04822
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Longeviv forte

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate menţinerii longevităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04823
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Macca 69 plus

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

5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare destinate normalizării activităţii
secretorii a glandelor sexuale şi la
îmbunătăţirea vitalităţii organismului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04824
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Herpezol

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorarii simptomelor
provocate de virusul herpetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04825
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Herpetocalm

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorării simptomelor
provocate de virusul herpetic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04826
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Uri

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătăţii
sistemului urinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04827
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Gynecomed

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate funcţionării normale a
sistemului hormonal feminin şi menţinerii
sănătăţii ovarelor, a uterului şi a şi a sânilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04828
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Gripocalmin

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorării simptomelor
gripei şi răcelii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04829
(151) 11/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Gripocalm

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorării simptomelor
gripei şi răcelii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 10/07-11/07/2016

16

(210) M 2016 04844
(151) 11/07/2016
(732) NHP Natural Health Pharma Ltd.,

6 Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
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)

RespiSun

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

5 Soluţii de uz medical pentru dispozitiv
medical aerosoli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04845
(151) 11/07/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B sc. B, ap. 76, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

evoque Hair Color Professional System

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
maro

  
(531) Clasificare Viena:050116; 260116;

270501; 290113;  

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

35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
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publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, şampoane, truse
cosmetice, cosmetice, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic. 
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servii şi
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, şampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, şampoane, truse
cosmetice, cosmetice, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04846
(151) 11/07/2016
(732) E U R O M I N I S T O R A G E

INVESTMENTS (CYPRUS)
LIMITED, Kiriakou Matsi 16 Eagle
House 10 th floor, , AGIOI
OMOLOGITES (NICOSIA) CIPRU 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B sc. B, ap. 76, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

EUROMINISTORAGE

(591) Culori revendicate:fuchsia, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

140523; 180109; 260409; 270511;
290113;  

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

35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor; închiriere maşini şi
echipamente de birouri mobile sau imobile;
servicii de desfacere; adunarea împreună a
unor bunuri şi servicii oferite altora spre
vânzare, cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către client;
prezentarea produselor şi serviciilor prin orice
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mijloace de comunicare; prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de materiale
publicitare, prospecte, imprimate, eşantioane,
de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; toate aceste
servicii fiind şi pentru: închirierea de depozite,
închirierea containerelor de depozitare,
depozitare, depozitarea bunurilor, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitarea de produse, informaţii
legate de depozitare, transport, ambalare şi
depozitare a mărfurilor, parcarea maşinilor,
închirierea maşinilor, livrări de bunuri,
transport (livrarea bunurilor), închirierea
camerelor frigorifice, transport de mărfuri,
închirierea de garaje, livrarea de produse,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea spaţiilor de parcare, închirierea de
frigidere, închirierea platformelor de vehicule,
operaţiuni de stivuire, asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii financiare, consultanţă
financiară, consultanţă pentru asigurări,
depozite de valori, agenţii imobiliare, servicii
de depunere în casete valorice, analiză
financiară ,  management financiar,
managementul apartamentelor, evaluări
imobiliare, evaluări bunuri mobile,
management imobiliar, evaluare financiară
(asigurare, banking, imobiliare), asigurări
financiare, consultanţă pentru asigurări,
informaţii legate de asigurări, închiriere
imobiliare, închirierea spaţiilor de birouri
(imobiliare), închirierea de apartamente.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii
financiare; consultanţă financiară; consultanţă

pentru asigurări; depozite de valori; agenţii
imobiliare; servicii de depunere în casete
valorice; analiză financiară; management
financiar; managementul apartamentelor;
evaluări imobiliare; evaluări bunuri mobile;
management imobiliar; evaluare financiară
(asigurare, banking, imobiliare); asigurări
financiare; consultanţă pentru asigurări;
informaţii legate de asigurări; închiriere
imobiliare; închirierea spaţiilor de birouri
(imobiliare); închirierea de apartamente. 
39 Închirierea de depozite; închirierea
containerelor de depozitare; depozitare;
depozitarea bunurilor; depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic;
depozitarea de produse; informaţii legate de
depozitare; transport; ambalare şi depozitare
a mărfurilor; parcarea maşinilor; închirierea
maşinilor; livrări de bunuri; transport (livrarea
bunurilor); închirierea camerelor frigorifice;
transport de mărfuri; închirierea de garaje;
livrarea de produse; ambalarea bunurilor;
livrarea de colete; închirierea spaţiilor de
parcare; închirierea de frigidere; închirierea
platformelor de vehicule; operaţiuni de
stivuire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04833
(151) 11/07/2016
(732) LOJA FRUCTELOR S.R.L., Piaţa

Vasile Milea nr. 73, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

VEGI POWER SHOTS

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04834
(151) 11/07/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

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

(540)

Drive Net

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;

aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 04835
(151) 11/07/2016
(732) S.C. GGS SAFE SOLUTIONS

S.R.L., Str. Grădiştea nr. 14, bl.B14,
sc.A, parter, ap.2, camera nr. 1, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GGS SAFE SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;

290101;  
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(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 personale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04836
(151) 11/07/2016
(732) S.C. LEONA PROD SERV S.R.L.,

Str. Câmpului nr. 3, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

LEONA MARMURA GRANIT

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 070325;

070508; 270501; 290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04837
(151) 11/07/2016
(732) SORECAR GUARD S.R.L., Str.

Afinului nr. 3, judeţul Brăila, ,
CAZASU ROMANIA 

(540)

SG

 
(531) Clasificare Viena:030721; 030724;

250707; 260515; 260518; 270517;  

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

45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04838
(151) 11/07/2016
(732) MINISTERUL FONDURILOR

EUROPENE, Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA START-UP PLUS

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

16 Hârtie şi carton; tiparituri; 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04839
(151) 11/07/2016
(732) S.C. AKA AUTOMATI S.R.L., Şos.

Buzăului nr. 102C, jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

AKA automati

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270514;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 10/07-11/07/2016

22

(210) M 2016 04840
(151) 11/07/2016
(732) MAX GUARD SECURITY S.R.L.,

Str. Dorobanţilor nr. 66, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

(740) LABIRINT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, judeţul
Arad ARAD

(540)

ARMAX MGS SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru, albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:020102; 090110;

240103; 240108; 270501; 290115;  

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

37 Servicii de instalare şi întreţinere aparate
electrice şi electronice, a echipamentelor, a
sistemelor de securitate şi de alarmă.
39 Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoane, depozitare.
41 Instruirea şi şcolarizarea personalului
pentru pază şi protecţie a bunurilor
persoanelor. 
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere,

de pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţilor; agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistică, escorta,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04847
(151) 11/07/2016
(732) S.C. IDM CO S.R.L., Str. Icoanei nr.

39B, sector 2, 020452, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

IDM

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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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.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04848
(151) 11/07/2016
(732) NEOSIS SECURITY S.R.L., Str.

Tohani nr. 1, sector 4, 040381,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEOSIS

  

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

35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse şi echipamente electronice şi
accesoriile acestora, prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială pentru consumatori, în legatură cu
acestea, naţionale şi/sau din import; activităţi
de import-export cu produse, echipamente şi
accesorii de tipul celor sus-menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜



  ERAT{  

                  

 

        La depozitul M 2016/02708 din 13.04.2016 publicat în data de 04.07.2016, dintr-o 

 eroare a fost omis din clasa 34 urmatorul produs: tigarete

              Corect clasa 34 este: Tigarete; tutun; produse din tutun; brichete; 

            chibrituri; articole pentru fumatori.


