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Cereri M|rci publicate în data de 17/03/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 01576 10/03/2016 GUSTER FLORIN VIKO

2 M 2016 01611 10/03/2016 S.C. LA RIVIERA GALAXY S.R.L. R la Riviera eleganÛ|, rafinament,
calitate!

3 M 2016 01648 10/03/2016 CABINET DE AVOCAT
CORINA-RUXANDRA POPESCU

CORINA POPESCU LAW
OFFICE DARING
ADVOCACY.SINCE 2000.

4 M 2016 01649 10/03/2016 VOCHITOIU HARALAMBIE AHD- ALIANÚA HUNEDOARA

5 M 2016 01650 10/03/2016 S.C. UNIVERSAL COMP PROD
S.R.L.

TEMKO

6 M 2016 01651 10/03/2016 LAZAR ION-TOMA ANAVIE

7 M 2016 01652 10/03/2016 TMG GUARD S.R.L. TMG GUARD S.R.L.

8 M 2016 01653 10/03/2016 SANSUNG Life & Science Co., Ltd. LEADERS

9 M 2016 01654 10/03/2016 S.C. REGENCY COMPANY S.R.L. HDD

10 M 2016 01655 10/03/2016 S.C. REGENCY COMPANY S.R.L. CROWN

11 M 2016 01656 10/03/2016 TOMA R{ZVAN NICOLAE FRUTIPEDIA

12 M 2016 01657 10/03/2016 S.C. PROAER TECHNIK S.R.L. PROAER

13 M 2016 01658 10/03/2016 MINDRU REMUS e Cooking

14 M 2016 01659 10/03/2016 CASA DE ASIGUR{RI A
AVOCAÚILOR DIN ROMÂNIA

CORPORE SANO COMPLEX
BALNEAR ÔI DE RECUPERARE
TECHIRGHIOL CASA DE
ASIGUR{RI A AVOCAÚILOR

15 M 2016 01660 10/03/2016 S.C. ROMPAK S.R.L. OCHI

16 M 2016 01661 10/03/2016 S.C. ROMPAK S.R.L. EYE

17 M 2016 01662 10/03/2016 S.C. NEGRO 2000 S.R.L. DOR DE DELT{
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18 M 2016 01663 10/03/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. ALLÉfeet

19 M 2016 01664 10/03/2016 S.C. K&S ELECTRIC POWER
POINT S.A.

ELECTROPUTERE PARC

20 M 2016 01665 10/03/2016 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. skin

21 M 2016 01667 10/03/2016 JOSEFIN PUB S.R.L. Café Lumiere

22 M 2016 01668 10/03/2016 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L. TERRA ROMANA CUVEE
CLEMENCE

23 M 2016 01669 10/03/2016 S.C. PROMAMA CENTER S.R.L. ProMAMA Centru Pre Õi Postnatal
Institut Õi Clinic| de Al|ptare

24 M 2016 01670 10/03/2016 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L. TERRA ROMANA CUVEE
GUILLAUME

25 M 2016 01671 10/03/2016 MIHART CRISTINA IULIA Gold & Money AchiziÛii metale
preÛioase

26 M 2016 01672 10/03/2016 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L. VINUL CAVALERULUI
REZERVA CONTELUI

27 M 2016 01674 10/03/2016 S.C. ARENA EVENTS S.R.L. ESCAPE Festival

28 M 2016 01675 10/03/2016 POENITA VERDE S.R.L. Trattoria Colosseum

29 M 2016 01676 10/03/2016 WEB DIRECT S.R.L. FASHIONSPORT.ro

30 M 2016 01677 10/03/2016 FÂCIU ANDREI ÔTEFAN PIZZA MANIA
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(210) M 2016 01576
(151) 10/03/2016
(732) GUSTER FLORIN, Str. Teiul

Doamnei nr. 5, bl. 27, sc. 1, et. 2, ap.
8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

VIKO

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

35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice ( site-uri web sau emisiuni de
teleshoping ), servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01611
(151) 10/03/2016
(732) S.C. LA RIVIERA GALAXY

S.R.L., Str. Berlin, nr. 26, Jud. Timiş,
,  COMUNA DUMBRĂVIŢA
ROMANIA 

(540)

R la Riviera eleganţă, rafinament,
calitate!

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270521;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01669
(151) 10/03/2016
(732) S.C. PROMAMA CENTER S.R.L.,

Str. Năsăud nr. 18, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ProMAMA Centru Pre şi Postnatal
Institut şi Clinică de Alăptare

(591) Culori revendicate:roz, verde-deschis,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020323; 020523;

020709; 020901; 270501; 270502;
290114;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01670
(151) 10/03/2016
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.

125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

TERRA ROMANA CUVEE
GUILLAUME

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01671
(151) 10/03/2016
(732) MIHART CRISTINA IULIA, Bd.

Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, ap. 37, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gold & Money Achiziţii metale preţioase

(591) Culori revendicate:negru, galben auriu

  
(531) Clasificare Viena:050306; 050314;

270501; 270502; 290112;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
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giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01672
(151) 10/03/2016
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.

125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

VINUL CAVALERULUI REZERVA
CONTELUI

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01657
(151) 10/03/2016
(732) S.C. PROAER TECHNIK S.R.L.,

Str. Linia de Centură nr. 2, depozitul
C1, Ilfov, , SAT ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AG E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PROAER

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:011511; 020101;

020124; 270502; 270508; 270511;
290104;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru cai ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01656
(151) 10/03/2016
(732) TOMA RĂZVAN NICOLAE, Bdul.

Chişinău nr. 15, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRUTIPEDIA

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01658
(151) 10/03/2016
(732) MINDRU REMUS, Str. Pieţii nr. 27,

et. 2, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

e Cooking

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru

  

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020912; 040521; 090719;  

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

35 Servicii de consultanţă comercială cu
privire la administrarea de restaurante; servicii
de marketing în domeniul restaurantelor.
42 Servicii de design pentru restaurante;
găzduire de conţinut digital, şi anume jurnale
şi bloguri online.
43 Furnizarea de informaţii cu privire la
restaurante; furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri; restaurante (servirea
mesei); restaurante pentru turişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01660
(151) 10/03/2016
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

OCHI

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020904; 050702;

250119; 270501; 270502; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01661
(151) 10/03/2016
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

EYE

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020904; 050702;

250119; 270501; 270502; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente ); mirodenii; gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01662
(151) 10/03/2016
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul

Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

DOR DE DELTĂ

(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
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01648
(151) 10/03/2016
(732) C A B I N E T  D E  A V O C A T

CORINA-RUXANDRA POPESCU,
B-dul Carol I nr. 23, sc. 1, et. 3, ap.
11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORINA POPESCU LAW OFFICE
DARING ADVOCACY.SINCE 2000.

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
281C), grena (pantone 202C), maro
(pantone 875C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 170301;

170302; 260110; 260112; 260116;
260124; 270502; 270508; 270510;
290113;  

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01664
(151) 10/03/2016
(732) S.C. K&S ELECTRIC POWER

POINT S.A., Str. Griviţei, nr. 494,
Jud. Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

ELECTROPUTERE PARC

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:070124; 261125;

270501; 270502; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii,instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01665
(151) 10/03/2016
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

skin

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
285C)

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290104;  

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

7 Mixere electrice de uz casnic; maşini de
călcat; maşini de spălat rufe pentru uz casnic;
maşini de spălat vase pentru uz casnic; maşini
de tocat electrice pentru uz casnic; piese şi
accesorii pentru toate cele de mai sus, incluse
în această clasă; aspiratoare şi accesorii pentru
acestea.
8 Aparate de ras şi bărbierit electrice; aparate
de tuns electrice.
9 Calculatoare de tip laptop; computere;
televizoare; discuri de memorie pentru

calculatoare; tastaturi pentru calculatoare;
mouse-uri (echipamente de procesare a
datelor); suporţi pentru mouse (mouse
pad-uri); căşti; stick-uri de memorie;
dispozitive de memorie pentru calculatoare;
compact discuri (memorie de tip read-only);
discuri optice; dischete; suporturi magnetice
de stocare a datelor discuri de înregistrare;
DVD-uri şi alte medii digitale de stocare a
datelor; accesorii pentru calculatoare; jocuri
pentru calculatoare (software); aparate şi
instrumente fotografice şi cinematografice;
camere fotografice digitale; camere video;
binocluri; telescoape; accesorii pentru aparate
fotografice şi cinematografice; tablete;
telefoane inteligente; telefoane mobile şi
accesorii pentru acestea; pixuri şi agende
electronice; calculatoare electronice; suporturi
şi tablete pentru scris; piese şi accesorii pentru
toate cele de mai sus, incluse în această clasă.
10 Echipamente medicale.
11 Cuptoare cu microunde, hote pentru
bucătărie, plite; piese şi accesorii pentru
acestea incluse în această clasă; ondulatoare
de păr electrice.
16 Fotografii (imprimate); aparate pentru
montarea fotografiilor; standuri (suporturi)
pentru fotografii.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 10/03/2016

10

acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01663
(151) 10/03/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

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

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

ALLÉfeet

(591) Culori revendicate:violet (pantone 267
C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

290105;  

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

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 01667
(151) 10/03/2016
(732) JOSEFIN PUB S.R.L., Str. Iancu

Văcărescu , nr. 31, ap. 2, SAD 1, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Café Lumiere

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485)

  
(531) Clasificare Viena:110304; 260207;

261112; 270501; 270502; 270508;
290101;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01674
(151) 10/03/2016
(732) S.C. ARENA EVENTS S.R.L., Bd.

Mărăşti nr. 65-67, Pavilion G2, cam.
3-7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESCAPE Festival

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509; 270514;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01675
(151) 10/03/2016
(732) POENITA VERDE S.R.L., Şos.

Olteniţei, nr. 142, bl. 4, sc. 4, et. 6, ap.
146, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Trattoria Colosseum

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

43 Restaurante (servirea mesei); furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante; servire de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante; rezervare de
locuri la restaurante; servicii prestate de o
agenţie pentru rezervări de restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01676
(151) 10/03/2016
(732) WEB DIRECT S.R.L., Str. Cloşca,

nr. 11, bl. 41, sc. A, ap. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

FASHIONSPORT.ro

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

(531) Clasificare Viena:020108; 020123;
260418; 270501; 270502; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01677
(151) 10/03/2016
(732) FÂCIU ANDREI ŞTEFAN, Str.

Brazilor, nr. 2A, Jud. Prahova, ,
VĂLENII DE MUNTE ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PIZZA MANIA

(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
270501; 270502; 270508;  

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

35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin Internet şi prin
intermediul unui site web specializat; servicii
de consultanţă şi asistenţă în domeniul
afacerilor; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea de spaţii de cazare
temporară  ş i  alimentaţie publică ;
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a

produselor cuprinse în clasele 29, 30, 32 şi 33,
prezentarea pentru vânzare 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; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse şi servicii, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine;
gestionarea afaceri lor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Cazare temporară, restaurante, cafenele,
restaurante cu autoservire, snack-baruri,
pizzerii, cafenele-baruri; servicii oferite sau
asociate cu funcţionarea şi francizarea
restaurantelor şi altor stabilimente sau
facilitaţi legate de desfacerea hranei şi
băuturilor preparate pentru consum;
prepararea mâncărurilor gătite (alimentaţie
publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01668
(151) 10/03/2016
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.

125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(540)

TERRA ROMANA CUVEE
CLEMENCE

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

33 Vinuri.
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01649
(151) 10/03/2016
(732) VOCHITOIU HARALAMBIE, Str.

Avram Iancu bl. 8, sc. 2, et. 6, ap. 40,
judeţul Hunedoara, , PETROSANI
ROMANIA 

(540)

AHD- ALIANŢA HUNEDOARA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:030701; 030724;

090110; 270501; 270502; 290112;  

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

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

mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01650
(151) 10/03/2016
(732) S.C. UNIVERSAL COMP PROD

S.R.L., Str. Telia nr. 1, sector 2,
023286, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEMKO

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
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4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;

discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
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conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
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 ceramica.
22 Frânghii şi sfori; materiale de capitonare şi
de umplutură (cu excepţia hartiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute; corturi,
marchize şi prelate; plase; vele; saci.
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.
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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01651
(151) 10/03/2016
(732) LAZAR ION-TOMA, Str. Matei

Basarab nr. 127-129, judeţul Argeş, ,
CAMPULUNG ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

ANAVIE

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

32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01652
(151) 10/03/2016
(732) TMG GUARD S.R.L., Str. Lalelelor

nr. 3B, judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

TMG GUARD S.R.L.

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

37 Instalaţii; servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază; montare
(instalare) sisteme de alarmă pentru imobile şi
auto; montare de sisteme electronice de
control acces, supraveghere video şi
antiincendiu.
38 Telecomunicaţii; servicii de dispecerat
pentru monitorizarea serviciilor de pază. 
39 Transport; servicii de transport securizat;
servicii de transport valori. 

41 Educaţie; instruire; organizare de cursuri
teoretice şi practice de calificare şi
perfecţionare pentru agenţii de pază. 
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii de siguranţă pentru protecţia bunurilor
şi indivizilor; consultanţă în domeniu. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01659
(151) 10/03/2016
(732) CASA DE ASIGURĂRI A

AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA,
Str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3-5, et.
3, sector 5, 050047, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SONIA
FLOREA, Calea Moşilor nr. 207,
bl.15, ap.5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CORPORE SANO COMPLEX
BALNEAR ŞI DE RECUPERARE
TECHIRGHIOL CASA DE ASIGURĂRI
A AVOCAŢILOR

(591) Culori revendicate:maro, galben
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(531) Clasificare Viena:010105; 250119;
260116; 260118; 260207; 270106;
270112; 270501; 270502; 270506;  

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

41 Activităţi sportive şi culturale; servicii ale
cluburilor de sănătate; furnizarea facilităţilor
sportive; închirierea terenurilor de sport.
43 Restaurant şi cazare temporară; hotel;
pensiune; servicii de bar; cafenele;
restaurante; case de pensionari.
44 Servicii medicale; servicii ale clinicilor;
sanatorii de recuperare; centre de sănătate;
servicii ale spa-urilor; masaj; sanatorii private;
îngrijire medicală; fizioterapie; servicii
prestate de psihologi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01653
(151) 10/03/2016
(732) SANSUNG Life & Science Co., Ltd.,

81, Beonnzeong2-ro, Danwon-gu,
A n s a n - s i , ,  ,  G y e o n g g i - d o
REPUBLICA COREEA 

(740) LABI RI NT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

LEADERS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

270502; 290112;  

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

3 Farduri (cosmetice), pudră pentru machiaj,
produse pentru demachiere, parfumuri, ruj de
buze, fixativ pentru păr, măşti de frumuseţe,
creme hrănitoare de uz cosmetic, fond de ten
sub formă de cremă, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii.
35 Publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de aprovizionare pentru terţi
(achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi), prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; agenţii de
import-export, promovarea vânzărilor pentru
terţi a produselor cosmetice; servicii de
asistenţă şi consultanţă în domeniului
managmentului produselor cosmetice; agenţii
de informaţii comerciale referitor la produse
cosmetice; consultanţă în organizarea,
administrarea şi managmentul afacerilor;
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01654
(151) 10/03/2016
(732) S.C. REGENCY COMPANY S.R.L.,

B-dul Basarabia nr. 256, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HDD
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

270502; 270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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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; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01655
(151) 10/03/2016
(732) S.C. REGENCY COMPANY

S.R.L., B-dul Basarabia nr. 256, et. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CROWN

  
(531) Clasificare Viena:240902; 240903;

240907; 270501; 270502;  

(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; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri. 
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜


