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Cereri Mărci publicate în 18.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00773

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
11/02/2016 S.C. GAMA ALPIN DEVELOPERS adwisers WISER CONSULTING
S.R.L.
& FINANCING

2 M 2016 00906

11/02/2016 S.C. 23 COMMUNICATIONS
IDEAS S.R.L.

HEY DAY TRIBUTE BANDS
FESTIVAL

3 M 2016 00907

11/02/2016 "NATURA SIBERICA" Ltd.

ICEVEDA NORDIC AYURVEDIC
SPA

4 M 2016 00908

11/02/2016 S.C. GERMAN MEDICAL FOOT
CARE S.R.L.

Pretty Feet HEALTH & CARE

5 M 2016 00909

11/02/2016 BÂRSAN MIHAI

ZIARUL BRAŞOVULUI

6 M 2016 00910

11/02/2016 ANGHEL LUCIAN-PAUL

EnergyPal

7 M 2016 00911

11/02/2016 S.C. VOPCOM S.R.L.

ARISTOCRATIC

8 M 2016 00912

11/02/2016 DRAGAN ADRIANA

fiziozone by Adriana Drăgan

9 M 2016 00913

11/02/2016 S.C. BRENNTAG S.R.L.

Champion CoolEx

10 M 2016 00914

11/02/2016 S.C. BRENNTAG S.R.L.

CoolEx

11 M 2016 00915

11/02/2016 S.C. ACTIVE PRESTADEV S.R.L.

ACTIVEDESIGN

12 M 2016 00916

11/02/2016 HĂNESCU VICTOR

TRAIN LIKE A PRO

13 M 2016 00917

11/02/2016 S.C. DHARMA ALPIN S.R.L.

DJ FOREST EXTREME
FORESTRY SERVICES

14 M 2016 00918

11/02/2016 S.C. ENOTECA SELECTA SRL-D

VINTO

15 M 2016 00919

11/02/2016 S.C. ENOTECA SELECTA SRL-D

VINTO

16 M 2016 00920

11/02/2016 S.C. ENOTECA SELECTA SRL-D

LAMBRINO

17 M 2016 00921

11/02/2016 POSEA DAN-ADRIAN

Promovez România
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 00923

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
11/02/2016 S.C. MARIO PRODUCTION S.R.L. MARIUS MUSAT

19 M 2016 00924

11/02/2016 ERBE MARKETING S.R.L.

FRESHLIFE

20 M 2016 00925

11/02/2016 PANAIT CORNELIU FERDINAND

I.T.M. - Ferdinand Insurance
Technical Machine

21 M 2016 00926

11/02/2016 ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L.

PROOFEX

22 M 2016 00927

11/02/2016 ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L.

PROTERM

23 M 2016 00928

11/02/2016 DIVERTA RO INTERNATIONAL
S.R.L.

diverta.ro

24 M 2016 00929

11/02/2016 RAUL CORBACI
CONDREA CRISTIAN

KEBAB HOUSE

25 M 2016 00930

11/02/2016 MOLDOVEANU MIHAELA

A ASOCIAŢIA TEDDYBÄR
DESĂVÂRŞIM CEI 7 ANI DE
ACASĂ

26 M 2016 00931

11/02/2016 S.C. MEDINTERN S.R.L.

MEDINTERN

27 M 2016 00932

11/02/2016 S.C. PS MULTISERVICES S.R.L.

TTO TÂRGUL DE TURISM AL
OLTENIEI

28 M 2016 00933

11/02/2016 R G B FILM S.R.L.

rgb photography
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(210) M 2016 00773
(151) 11/02/2016
(732) S.C. GAMA ALPIN DEVELOPERS
S.R.L., Intrarea Gliei nr. 4, sector 1 ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00921
(151) 11/02/2016
(732) POSEA DAN-ADRIAN, B-dul.
Unirii, bl. 16J, et. 1, ap. 5, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(540)

adwisers WISER CONSULTING &
FINANCING
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;
270502; 270524;

Promovez România

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(531) Clasificare Viena:011725; 060104;
240723; 270501; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Automate de vânzare.
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 demarcat, maşini de calculat,
3
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echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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 artişi; 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.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări d birou.

(210) M 2016 00923
(151) 11/02/2016
(732) S.C. MARIO PRODUCTION
S.R.L., Calea Rahovei, nr. 266-268,
corp 2, et. 2, camera 29, sector 5,
050912, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
MARIUS MUSAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -Cereri Mărci depuse în data de 11.02.2016

(210) M 2016 00906
(151) 11/02/2016
(732) S.C. 23 COMMUNICATIONS
IDEAS S.R.L., Str. Luminei nr. 8,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00907
(151) 11/02/2016
(732) "NATURA SIBERICA" Ltd.,
komnata 18a, dom 101, ul.
Yuzhnobutovskaya, 117042,
MOSCOVA FEDERATIA RUSA
(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

(540)

HEY DAY TRIBUTE BANDS
FESTIVAL
(591) Culori revendicate:alb, negru, ocru
(531) Clasificare Viena:030717; 220115;
270508; 290113;

ICEVEDA NORDIC AYURVEDIC SPA
(591) Culori revendicate:alb,
deschis, gri închis

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

gri,

gri

(531) Clasificare Viena:260116; 261501;
270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Abrazivi; ambră (parfum); detartranţi uz
casnic; preparate antistatice pentru uz casnic;
preparate pentru împrospătarea aerului; arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale); arome
(arome) pentru băuturi (uleiuri esenţiale);
hidrocarburi aromatice (uleiuri esenţiale);
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei; aer

˜˜˜˜˜˜˜

5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -Cereri Mărci depuse în data de 11.02.2016

beţişoare parfumate; fixativ pentru păr; lac de
unghii; loţiuni pentru păr; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni după bărbierit; măşti
cosmetice; uleiuri pentru parfumuri şi esenţe;
uleiuri pentru curăţare; uleiuri pentru uz
cosmetic; uleiuri pentru toaletă; uleiuri
esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri esenţiale de yuzu;
ulei de bergamote; ulei de gaultheria; ulei de
iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdale; ulei
de trandafir; ulei de terebentină pentru
degresare; lapte de var; cretă pentru curăţare;
lapte de migdale pentru uz cosmetic; lapte
demachiant pentru toaletă; mosc (parfumerie);
săpun; săpun dezinfectant; săpun deodorant;
săpun de ras; săpun pentru redarea strălucirii
textilelor; săpun de toaletă în calupuri; săpun
medicinal; săpun antiperspirant; săpun pentru
transpiraţia piciorului; săpun de migdale;
mentă pentru parfumerie; truse cosmetice;
şmirghel; abţibilduri pentru decorarea
unghiilor; unghii false; apă de colonie; baze
pentru parfumuri florale; beţişoare de bumbac
pentru uz cosmetic; beţişoare de tămâie; paste
pentru cureaua de ascuţit brice; produse
pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; etuiuri
pentru ruj; peroxid de hidrogen pentru uz
cosmetic; benzi pentru împrospătarea
respiraţiei; pânză abrazivă; pânză de sticlă
(abrazivă); rujuri; pomezi de uz cosmetic;
preparate de ras; preparate cosmetice pentru
baie; preparate pentru baie, cu excepţia celor
de uz medical; articole de toaletă; preparate
pentru ondularea părului; preparate pentru
înmuierea rufelor; preparate abrazive;
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
preparate pentru netezire (apret); preparate
pentru decolorare; preparate pentru albirea
articolelor din piele; preparate pentru
lustruire; preparate pentru lustruirea
protezelor dentare; apă de gură, cu excepţia

presurizat îmbuteliat pentru curăţare şi
desprăfuire; balsamuri, altele decât cele pentru
uz medical; luciu pentru buze; pietre pentru
lustruire; hârtie abrazivă; hârtie cu şmirghel;
hârtie pentru lustruire; vaselină pentru uz
cosmetic; ceară pentru încălţăminte; cremă de
lustruit pentru încălţăminte; ceară pentru
cizmărie; vată pentru uz cosmetic; pliculeţe
pentru parfumarea lenjeriei; agenţi de uscare
pentru maşinile de spălat vase; adezivi pentru
uz cosmetic; apă parfumată; apă de Javelle;
apă de lavandă; apă de toaletă; ceară de rufe;
ceară pentru parchet; ceară antiderapantă
pentru pardoseli; ceară depilatoare; ceară
pentru mustaţă; creme pentru articole din
piele; preparate de lustruire pentru mobilier şi
pardoseli; ceară pentru cizmărie; ceară pentru
lustruire; ceară pentru croitorie; geluri de
masaj altele decât cele pentru uz medical;
heliotropină; geluri pentru albirea dinţilor;
geraniol; farduri; deodorante pentru animale
de companie; deodorante pentru oameni sau
pentru animale; preparate depilatoare; lemn
parfumat; parfumuri; lichide antiderapante
pentru pardoseli; lichide de curăţare a
parbrizului; grăsimi pentru uz cosmetic;
cenuşă vulcanică pentru curăţare; produse de
parfumerie; motive decorative pentru uz
cosmetic; iononă (parfumerie); pietre de ras
(astringente); pietre abrazive; creioane pentru
sprâncene; creioane cosmetice; carbură de
siliciu (abrazivă); carburi metalice (abrazive);
pietre de alaun (astringenţi); piatră de diatomit
pentru lustruit; adezivi pentru fixarea genelor
false; adezivi pentru fixarea meşelor; scoarţă
de quillaia pentru spălare; corindon (abraziv);
vopsele pentru barbă; coloranţi pentru toaletă;
coloranţi cosmetici; amidon de rufe; produse
pentru a da luciu rufelor; cremă de pantofi;
creme pentru lustruire; creme cosmetice;
creme pentru albirea pielii; pudră de oxid de
fier pentru lustruirea metalelor şi a sticlei;
6
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medical; produse de degresare, altele decât
cele utilizate în procesele de producţie;
preparate pentru albit (decoloranţi) pentru uz
cosmetic; antiperspirante (articole de toaletă);
pudră de talc pentru toaletă; terpene (uleiuri
esenţiale); pânză abrazivă; cârpe impregnate
cu detergent pentru curăţare; henna (colorant
cosmetic); şampoane; şampoane pentru
animale; şampoane uscate; hârtie de şmirghel;
leşie de sodă; extracte de flori (parfumuri);
esenţe eterice; esenţă de badian; esenţă de
mentă (ulei esenţial).

celor de uz medical; preparate cosmetice
pentru slăbire; amidon pentru strălucirea
rufelor; produse pentru curăţat; emolienţi
pentru ţesături; înălbitor de rufe; preparate de
curăţare chimică; produse pentru îndepărtarea
vopselei; preparate pentru îndepărtarea
lacului; preparate demachiante; decapanţi
pentru ceară de pardoseli (preparate pentru
curăţare); preparate pentru îndepărtarea
lacului; preparate pentru îndepărtarea ruginii;
preparate pentru îngrijirea unghiilor; preparate
pentru curăţenie; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; preparate pentru curăţarea
tapetului; preparate pentru deblocarea ţevilor
de scurgere; preparate pentru rufe; preparate
cu aloe vera pentru uz cosmetic; preparate de
protecţie solară; produse chimice de uz casnic
pentru redarea strălucirii culorilor (spălarea
rufelor); preparate pentru conferirea luciului
(lustruire); pudră pentru machiaj; diamantină
(preparate abrazive); produse pentru
îndepărtarea petelor; soluţii de degresare; gene
false; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; safrol; sineală pentru rufe;
terebentină pentru degresare; potpuriuri
(parfumuri); sodă pentru albire; sodă pentru
spălare, pentru curăţare; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; săruri de albire;
preparate de fumigaţie (parfumuri);
conservanţi pentru piele (produse de lustruire);
amoniac (alcalii volatile) (detergent);
astringente pentru uz cosmetic; cosmetice
pentru sprâncene; preparate pentru machiaj;
preparate pentru hidratarea pielii înainte de
bronzare (cosmetice); coloranţi pentru păr;
neutralizatori pentru ondularea permanentă;
preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor; preparate cosmetice pentru gene;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
produse cosmetice; produse cosmetice pentru
animale; rimel; detergenţi, alţii decât cei
utilizaţi în procesele de producţie şi în scop

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00920
(151) 11/02/2016
(732) S.C. ENOTECA SELECTA SRL-D,
Str. Lugojului nr. 322, Judeţul Timiş,
, RECAŞ ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
LAMBRINO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unei varietăţi de vinuri (cu excepţia
transportului), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00908
(151) 11/02/2016
(732) S.C. GERMAN MEDICAL FOOT
CARE S.R.L., Str. Petricani nr. 1Y,
ap. 12, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00909
(151) 11/02/2016
(732) BÂRSAN MIHAI, Str. Podul lui Grid
nr. 19 A, judeţul Braşov, 500133,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

(540)
ZIARUL BRAŞOVULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee, inclusiv ziar; publicaţii
periodice cărţi şi cataloage.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv publicitate; servicii
editoriale şi redacţionale.
39 Servicii de difuzare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv publicare.

Pretty Feet HEALTH & CARE
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
556C), roz (Pantone 248C)
(531) Clasificare Viena:020919; 020925;
270508; 290112;

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00910
(151) 11/02/2016
(732) ANGHEL LUCIAN-PAUL, Str. Ing.
Zablovschi nr. 66, et. 2, ap. 3, sector 1,
011312, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00911
(151) 11/02/2016
(732) S.C. VOPCOM S.R.L., Str.
Independenţei nr. 1, bl. H13, ap. 21,
judeţul Dâmboviţa, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA
(540)
ARISTOCRATIC

EnergyPal

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7455C), verde (Pantone 360C)
(531) Clasificare Viena:011503; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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,
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00912
(151) 11/02/2016
(732) DRAGAN ADRIANA, Bd.
Alexandru Lăpuşneanu nr. 94A,
judeţul Constanţa, 900 605,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

fiziozone by Adriana Drăgan
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00924
(151) 11/02/2016
(732) ERBE MARKETING S.R.L., Str.
Soarelui nr. 5, Cosmopolis, bl. C3, ap.
004, Judeţul Ilfov, ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, ROMANIA

(210) M 2016 00913
(151) 11/02/2016
(732) S.C. BRENNTAG S.R.L., Str. Gării
nr. 1, judeţul Ilfov, , CHIAJNA
ROMANIA
(540)

(540)
FRESHLIFE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Şerveţele impregnate pentru curăţare
(nemedicinale şi pentru uz personal); şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare; şerveţele
umede pentru îngrijirea bebeluşului (pentru
curăţare şi igienă); detergent pentru spălare;
detergenţi pentru rufe; detergenţi pentru
spălarea vaselor; detergenţi pentru vasul wc;
detergenţi de uz casnic.
16 Saci de gunoi; saci pentru coşul de gunoi;
folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor; hârtie igienică; hârtie pentru copt.
21 Bureţi; bureţi abrazivi; bureţi din sârmă;
farfurii din plastic; farfurii din hârtie; farfurii
de unică folosinţă; mănuşi de menaj; mopuri;
pahare din plastic sau hârtie; caserole (veselă);
ceşti fabricate din plastic; boluri din plastic
(vase); lavete de spălat vase; bureţi pentru
vase; bureţi de baie.

Champion CoolEx
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
294C), roşu (pantone 710C)
(531) Clasificare Viena:270512; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea
incendiilor;preparate pentru călire şi lipirea
metalelor; produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi; adezivi
folosiţi în industrie.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00914
(151) 11/02/2016
(732) S.C. BRENNTAG S.R.L., Str. Gării
nr. 1, judeţul Ilfov, , CHIAJNA
ROMANIA

(210) M 2016 00915
(151) 11/02/2016
(732) S.C. ACTIVE PRESTADEV S.R.L.,
Str. Alexandru cel Bun nr. 22, Camera
2, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CoolEx
(540)
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
294C), roşu (pantone 710C)
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;
ACTIVEDESIGN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea
incendiilor;preparate pentru călire şi lipirea
metalelor; produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.

(531) Clasificare Viena:241725; 261325;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetareindustrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00916
(151) 11/02/2016
(732) HĂNESCU VICTOR, Str.
Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 17, bl.
MC18, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
P R O P R I E T A T E
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie
nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(210) M 2016 00925
(151) 11/02/2016
(732) P A N A I T
CORNELIU
FERDINAND, Str. Lirei nr. 8, bl.
FC24, sc. A, et. 4, ap. 18, Judeţul
Constanţa, CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

I.T.M. - Ferdinand Insurance Technical
Machine

(540)

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

TRAIN LIKE A PRO

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260725;
261125; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00917
(151) 11/02/2016
(732) S.C. DHARMA ALPIN S.R.L.,
Str. Lozovei nr. 12, Camera 1,
Comuna Valea Teilor, judeţul
Tulcea, 827108, SAT VALEA
TEILOR ROMANIA
(740) P R I
INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str.
Răspântiilor nr. 37, et.1, ap.2,
sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 00918
(151) 11/02/2016
(732) S.C. ENOTECA SELECTA SRL-D,
Str. Lugojului nr. 322, Judeţul Timiş,
RECAŞ, ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI
(540)
VINTO

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de bar; restaurante.

DJ FOREST EXTREME FORESTRY
SERVICES
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură; curăţarea arborilor; servicii de
silvicultură; restaurare habitate forestiere;
consultanţă în domeniul silviculturii;
servicii de arhitectură peisageră; servicii
de tuns iarba; servicii de tuns gazonul.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00919
(151) 11/02/2016
(732) S.C. ENOTECA SELECTA
SRL-D, Str. Lugojului nr. 322,
Judeţul Timiş, RECAŞ
ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu, nr.42, sector 1,
C.P. 2-229 BUCURESTI

(210) M 2016 00927
(151) 11/02/2016
(732) ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L., Str. Preciziei nr. 1, cam. 1,
parter, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
PROTERM

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente(cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

VINTO
(531) Clasificare Viena:110114;
270315; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de bar; restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -Cereri Mărci depuse în data de 11.02.2016

(210) M 2016 00926
(151) 11/02/2016
(732) ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L., Str. Preciziei nr. 1, cam. 1,
parter, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00928
(151) 11/02/2016
(732) DIVERTA RO INTERNATIONAL
S.R.L., Str. Burdujeni, nr. 13, bl. A13,
sc. 2, et. 3, sector 3, RO,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
PROOFEX

diverta.ro

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii; asfalt, smoală şi bitum;
construcţii nemetalice transportabile;
monumente; (cu excepţia celor din metal).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
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 magnetică, 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.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;

35 Publicitate; conducerea ş i
administrarea afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi
articole de şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

(210) M 2016 00930
(151) 11/02/2016
(732) MOLDOVEANU MIHAELA, Str.
Nicolae Filimon, nr. 28, bl. 18, sc. A,
ap. 49, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

A ASOCIAŢIA TEDDYBÄR
DESĂVÂRŞIM CEI 7 ANI DE ACASĂ
(531) Clasificare Viena:090110; 200101;
200103; 200701; 200702; 260116;
260121;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; informaţii referitoare la
educaţie; examinări educaţionale; servicii
educaţionale; grădiniţe; consilere vocaţională
(consiliere educatională sau de instruire);
scoli cu internat; servicii educaţionale
furnizate de şcoli; servicii educative oferite de
scolile prin corespondenţă; furnizare de şcoli
şi cursuri de limbi străine; prestarea de
servicii de divertisment şi educative pentru
copii în centre after-school; centre
after-school; centre before-school; crese
(educaţie); furnizare de spaţii de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii;
furnizare de servicii educaţionale pentru copii
prin intermediul grupurilor de joacă; furnizare
de instalaţii de joacă pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00931
(151) 11/02/2016
(732) S.C. MEDINTERN S.R.L., Str.
Belvedere, nr. 3, bl. 3, sc. A,
parter, ap. 31, Jud. Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str.
Baia de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3,
et.6, ap. 117, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 00932
(151) 11/02/2016
(732) S.C. PS MULTISERVICES S.R.L.,
Str. Calea Unirii nr. 30, judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI
(540)

(540)
MEDINTERN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale;
servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

TTO TÂRGUL DE TURISM AL
OLTENIEI
(591) Culori revendicate:albastru deschis
turcoaz, albastru safir, albastru, negru,
galben, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;
070510; 070525; 180501; 180503;
240711; 240723; 270515; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, toate acestea în legătura cu
serviciile de turism.
39 Transport; organizarea de călătorii; servicii
specfice agenţiilor de turism; servicii de
rezervări (transport, turism).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00933
(151) 11/02/2016
(732) R G B FILM S.R.L., Calea
Victoriei nr. 120, sector 1, 010093,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00929
(151) 11/02/2016
(732) RAUL CORBACI, Str. Griviţei, nr.
83A, Jud. Arad, , ARAD ROMANIA
(732) CONDREA CRISTIAN, Str.
Episcop Roman Ciorogariu, Bl.76,
Sc.C, Ap.2, Jud. Arad, , Arad
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI
(540)

(540)

rgb photography
(591) Culori revendicate:negru, roşu,
verde, albastru
(531) Clasificare Viena:260106;
270501; 290113;

KEBAB HOUSE
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de educaţie, instruire şi
divertisment.

(531) Clasificare Viena:011505; 070124;
080501; 080504; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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