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Cereri Mărci publicate în data de 18.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00231 11/03/2016 ASOCIATIA MOARA DE HÂRTIE moAra de hârtie

2 M 2016 01679 11/03/2016 S.C. NATURAL PLUS COMERT
S.R.L.

NATURAL PLUS

3 M 2016 01680 11/03/2016 CYBER SECURITY S.R.L. CYBER SECURITY

4 M 2016 01681 11/03/2016 CALOIAN FLORENTIN U.N.C.R. Uniunea Nationala a
Contabililor din Romania

5 M 2016 01682 11/03/2016 CALOIAN FLORENTIN A.N.C.R. Academia Nationala de
Contabilitate din Romania

6 M 2016 01683 11/03/2016 PANAITE IULIANA MANUELA EnerGym Center

7 M 2016 01684 11/03/2016 MOLNAR NICOLAE PGC SECURITY EXPERT

8 M 2016 01685 11/03/2016 S.C. SALBAC S.A. LEVANT

9 M 2016 01686 11/03/2016 S.C. SALBAC S.A. CUHNIA

10 M 2016 01687 11/03/2016 S.C. TRANSILVANIA MEDICAL
S.R.L.

TM TRANSILVANIA MEDICAL
IMPREUNĂ PENTRU
EXCELENŢĂ

11 M 2016 01688 11/03/2016 S.C. TRANSILVANIA COMPANY
S.R.L.

TCo TRANSILVANIA COMPANY
IMPREUNA PENTRU
EXCELENTA

12 M 2016 01689 11/03/2016 S.C. DODO PIZZA S.R.L. ÎMPARTE BUCURIA

13 M 2016 01690 11/03/2016 CERNEA LILIA OLD VINE

14 M 2016 01691 11/03/2016 S.C. SAM MEAT INDUSTRY
S.R.L.

ARCA Tradiţie Transilvană

15 M 2016 01692 11/03/2016 S.C. SAM MILLS FEED S.R.L. AVE IMPEX

16 M 2016 01693 11/03/2016 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L. TORRENT's DIETARY
SUPPLEMENTS from nature... for
our health!
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17 M 2016 01694 11/03/2016 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L. OMEGA 3 MAX

18 M 2016 01695 11/03/2016 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L. OmegaMAX Kids Ca şi D3

19 M 2016 01696 11/03/2016 S.C. SARMET S.R.L. 10 GIGA

20 M 2016 01697 11/03/2016 S.C. NOMIS 2003 S.R.L. RO & MARIO HOTEL BANQUET
HALL

21 M 2016 01698 11/03/2016 S.C. ANCA DANIELA RUS S.R.L. PLATĂ ARDELEANĂ

22 M 2016 01699 11/03/2016 S.C. ANCA DANIELA RUS S.R.L. ALBINARUS

23 M 2016 01700 11/03/2016 BARDAS DANA OANA TENUE DE SAF

24 M 2016 01701 11/03/2016 DEANE ALINA-ADELA DEANE'S IRISH PUB&GRILL

25 M 2016 01702 11/03/2016 O PETER S PUB S.R.L. O'PETER'S

26 M 2016 01703 11/03/2016 BODEA MARIUS VLAD BUNA ADMINISTRATIE
Adevarata SCHIMBARE

27 M 2016 01704 11/03/2016 S.C. COTNARI S.A. COTNARI - LACRIMA
MOLDOVEI

28 M 2016 01705 11/03/2016 S.C. INTERCOM ENERGY S.R.L. INTERCOM YOUR ENERGY
SOLUTION

29 M 2016 01706 11/03/2016 ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

AYGUM

30 M 2016 01707 11/03/2016 NEWSWEEK LLC NEWSWEEK

31 M 2016 01708 11/03/2016 CHIRILA TEODOR MATEI TUDOR CHIRILA

32 M 2016 01709 11/03/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. PATEUL CASEI

33 M 2016 01710 11/03/2016 LOJA FRUCTELOR O SMUTICEALA BUNA

34 M 2016 01711 11/03/2016 LOJA FRUCTELOR SMUTI
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35 M 2016 01712 11/03/2016 LOJA FRUCTELOR FRULI

36 M 2016 01713 11/03/2016 LOJA FRUCTELOR HIDRALIA

37 M 2016 01714 11/03/2016 MOTOFEI ION www.scholar.ro/media Digital
ProScholar Media
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(210) M 2016 00231
(151) 11/03/2016
(732) ASOCIATIA MOARA DE

HÂRTIE, Str. Funieru nr. 278-279,
judeţul Giurgiu, COM COMANA,
ROMANIA 

(540)

moAra de hârtie

(531) Clasificare Viena:070113; 270112;
270315; 270501; 270502; 270508;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01688
(151) 11/03/2016
(732) S.C. TRANSILVANIA COMPANY

S.R.L., Şos. Cristianului nr. 2, Jud.
Braşov,  BRAŞOV, ROMANIA 

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

(540)

TCo TRANSILVANIA COMPANY
IMPREUNA PENTRU EXCELENTA

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260118;

260410; 260418; 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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01698
(151) 11/03/2016
(732) S.C. ANCA DANIELA RUS S.R.L.,

Str. Mesteacănului nr. 19, Judeţul Satu
Mare, 445200, NEGREŞTI-OAŞ
ROMANIA 

(540)

PLATĂ ARDELEANĂ

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializarea produselor proprii şi
ale unor terţi, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv virtual; servicii de export-import; lanţ
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01689
(151) 11/03/2016
(732) S.C. DODO PIZZA S.R.L., Str.

Alunişului nr. 2A, Corbeanca, judeţul
Ilfov,  SAT TAMASI, ROMANIA 

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

(540)

ÎMPARTE BUCURIA

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

30    Pizza; sandvişuri; snack-uri.
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
pizza, sandvişuri şi snack-uri pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 11.03.2016

6

(210) M 2016 01699
(151) 11/03/2016
(732) S.C. ANCA DANIELA RUS S.R.L.,

Str. Mesteacănului nr. 19, Judeţul Satu
Mare, 445200, NEGREŞTI-OAŞ
ROMANIA 

(540)

ALBINARUS

(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01690
(151) 11/03/2016
(732) CERNEA LILIA, Str. Bradului nr.

1A, bl. 907 tr. 3, et. 3, ap. 10, judeţul
Iaşi,  IAŞI, ROMANIA 

(540)

OLD VINE

(531) Clasificare Viena:050710; 270501;
270502; 270508; 270515;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01700
(151) 11/03/2016
(732) BARDAS DANA OANA, Str.

Aristide Demetriade nr. 1, (Iulius Mall
et. 1), Judeţul Timiş, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

TENUE DE SAF

(531) Clasificare Viena:270507; 270508;
270509; 270512;  

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

18 Piele şi imitaţie de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piele
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administratrea
afacerilor; lucrări de birou; prezentarea de
produse în mediile de comunicare online,
vânzare pe site de produse, pentru retail,
producţie de clipuri publicitare; publicitare
radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01691
(151) 11/03/2016
(732) S.C. SAM MEAT INDUSTRY

S.R.L., Str. Şoimoşeni nr. 34/C,
judeţul Satu Mare, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

ARCA Tradiţie Transilvană

(591) Culori revendicate:verde, roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250113;

250119; 270501; 270502; 290113;  

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

29 Carne şi preparate din carne de pasăre,
porc, vită; ouă. 
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor din clasa 29 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01693
(151) 11/03/2016
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,

Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul A,
sector 1, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

TORRENT's DIETARY SUPPLEMENTS
from nature... for our health!

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270510;  

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

5   Produse farmaceutice.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01694
(151) 11/03/2016
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,

Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul A,
sector 1, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

OMEGA 3 MAX

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01695
(151) 11/03/2016
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,

Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OmegaMAX Kids Ca şi D3

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01696
(151) 11/03/2016
(732) S.C. SARMET S.R.L., Str. Ulpia

Traiana nr. 5, judeúl Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

10 GIGA

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:140110; 260406;
260418; 270315; 270502; 270712;
290112;  

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

35 Publicitate; publicitate în domeniul cultural
şi fotografic; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
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publicitate; răspândirea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
distribuirea materialelor publicitare;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; publicitatea online pe o reţea
de computere; publicitate în aer liber;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare online, vânzare pe site de produse,
pentru retail; producţia de clipuri publicitare;
pregătirea secţiunilor publicitare; închirierea
de material publicitar; publicitate radio;
publicitate televizată servicii editoriale şi
redacţionale (editare, redactare) publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; servicii de
editare; publicare; servicii redacţionale(
tehnoredactare pe computer); afaceri
comerciale; intermedieri; servicii de
import-export în domeniul media; difuzare
materiale publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01701
(151) 11/03/2016
(732) DEANE ALINA-ADELA, Str. După

Grădini nr. 9, Judeţul Braşov,
BRAŞOV, ROMANIA 

(540)

DEANE'S IRISH PUB&GRILL

(591) Culori revendicate:verde închis, auriu

(531) Clasificare Viena:241703; 241725;
270501; 270502; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01679
(151) 11/03/2016
(732) S.C. NATURAL PLUS COMERT

S.R.L., Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2,
bl. J, ap.48, judeţul Cluj, 405200, DEJ
ROMANIA 

(540)

                     NATURAL PLUS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena:241322; 270501;
270508; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman si
veterinar; plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprante dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea si administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mat comod: aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin

corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01697
(151) 11/03/2016
(732) S.C. NOMIS 2003 S.R.L., Str.

Furnaliştilor nr. 8, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

RO & MARIO HOTEL BANQUET
HALL

(591) Culori revendicate:maro

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270502; 270511; 290107;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01680
(151) 11/03/2016
(732) CYBER SECURITY S.R.L., Str. I.

C. Brătianu, nr. 28, bl. C, sc. 1, parter,
ap. 2, camerele 4,5,6-Ansamblul
Rezidenţial Venus Residence, Jud.
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

CYBER SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 290112;  

(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 cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01681
(151) 11/03/2016
(732) CALOIAN FLORENTIN, Str. Râul

Dorna, nr. 6, bl. Z46, sc. 1, et. 3, ap.
19, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

U.N.C.R. Uniunea Nationala a                
Contabililor din Romania

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290113;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturate.
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 01702
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(151) 11/03/2016
(732) O PETER S PUB S.R.L., Str. Vasile

Goldis nr. 4, ap. 1F, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

O'PETER'S

(591) Culori revendicate:verde deschis, auriu

  
(531) Clasificare Viena:241703; 250113;

250119; 270515; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01682
(151) 11/03/2016

(732) CALOIAN FLORENTIN, Str. Râul
Dorna, nr. 6, bl. Z46, sc. 1, et. 3, ap.
19, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A.N.C.R. Academia Nationala de
Contabilitate din Romania

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 290113;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturate.
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 01683
(151) 11/03/2016
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(732) PANAITE IULIANA MANUELA,
Str. Arcu, nr. 28, bl. Z14, sc. A, ap. 7,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

EnerGym Center

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:020108; 260414;
270501; 270511; 290104;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01707
(151) 11/03/2016
(732) NEWSWEEK LLC, Str. Hanover

Square nr. 7, 5th Floor, NY, 10004,
NEW YORK S.U.A. New York

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NEWSWEEK

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

16 Revista săptămânală.
41 Servicii informatice, şi anume, oferirea
unei reviste interactive on-line în domeniile de
ştiri şi informaţii de interes general; furnizarea
de informaţii generale de ştiri printr-o reţea
globală de calculatoare, şi anume, furnizarea
de rapoarte de ştiri, articole de ştiri şi o bază
de date de calculator interactivă în domeniul
ştirilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01708
(151) 11/03/2016
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(732) CHIRILA TEODOR MATEI, Bd.
Ion Mihalache, nr. 62, bl. 40, sc. B, et.
6, ap. 47, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TUDOR CHIRILA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01709
(151) 11/03/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Podului nr. 133, Jud. Sibiu, 550263,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

PATEUL CASEI

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01710
(151) 11/03/2016
(732) LOJA FRUCTELOR, Str. Vasile

Gherghel, nr. 73, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

O SMUTICEALA BUNA

(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 01711
(151) 11/03/2016
(732) LOJA FRUCTELOR, Str. Vasile

Gherghel, nr. 73, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SMUTI

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01712
(151) 11/03/2016
(732) LOJA FRUCTELOR, Str. Vasile

Gherghel, nr. 73, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FRULI

(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 01713
(151) 11/03/2016
(732) LOJA FRUCTELOR, Str. Vasile

Gherghel, nr. 73, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HIDRALIA

(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 01714
(151) 11/03/2016
(732) MOTOFEI ION, Str. Cazangiilor nr.

10, sector 3, 033063, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

www.scholar.ro/media Digital ProScholar
Media

(591) Culori revendicate:bleumarin, bej, alb

(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270102; 270113;  

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

9 Publicaţii electronice descărcabile sub formă
de reviste; calculatoare; calculatoare centrale;
calculatoare personale; calculatoare
electronice; calculatoare portabile; programe
pentru calculatoare; reţele de calculatoare;
calculatoare de proces; modemuri pentru
calculatoare; controlere pentru calculatoare;
suporturi pivotante pentru calculatoare;
servere pentru găzduirea site-urilor web;
software de dezvoltare a unui site web;
software de calculator pentru crearea de
site-uri web dinamice; programe de calculator
pentru utilizarea internetului şi a world wide
web-ului; software informatic destinat
utilizării în crearea şi elaborarea de site-uri
web; carduri de memorie usb pentru lansarea
automată a adreselor url ale site-urilor web
preprogramate; software pentru motoare de
căutare; programe informatice utilitare
descărcabile; programe informatice pe
telefonul mobil; aparate de stocare pentru
programe informatice; programe de jocuri
informatice multimedia interactive; programe
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informatice utilitare pentru gestionarea
fişierelor; ansamblu de programe informatice
de colaborare; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date; programe
informatice utilitare pentru compresie de date;
programe utilitare de diagnosticare a
sistemelor informatice; programe informatice
pentru prelucrarea fişierelor muzicale digitale;
programe informatice pentru jocuri video şi de
calculator; programe informatice care permit
accesul sau pentru controlul accesului;
programe informatice folosite cu sistemele
electronice pentru case de marcat; programe
informatice utilitare (program care face o
operaţiune de întreţinere a calculatorului);
programe informatice pentru conectarea la
distanţă la calculatoare sau la reţele de
calculatoare; programe informatice şi software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile.
16 Reviste juridice; reviste medicale; reviste
generaliste; reviste de muzică; reviste
(publicaţii periodice); reviste de calculatoare;
ghiduri de strategie sub formă de reviste de
jocuri de cărţi; reviste de strategie pentru
jocuri video; reviste ca suplimente la ziare;
coperte (coperţi) de reviste; reviste de
călătorii; reviste cu postere; jurnale (articole
tiparite).
35 Publicitate în reviste; publicitate în reviste,
broşuri şi ziare; furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare şi reviste;
realizarea abonamentelor la cărţi, reviste, ziare
sau benzi desenate; indexare web în scop
comercial sau publicitar; publicitate pentru
site-urile web ale firmelor; compilare de
reclame pentru pagini web pe internet;
închiriere de spaţiu publicitar pe site-uri web;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online; compilare
de anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca

pagini web; compilare de anunţuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet;
furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii; compilare
de anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet; promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web; promovarea desenelor
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web; promovarea operelor de
arta ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web; servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web; consultanţă şi informaţii privind
servicii pentru clienţi şi gestionarea produselor
şi preţuri pe pagini web în legătură cu
cumpărăturile pe internet; servicii de
marketing privind motoarele de căutare;
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor; consultanţă cu privire
la optimizarea motoarelor de căutare.
38 Furnizarea accesului la pagini web;
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web); servicii de difuzare pe pagini web;
servicii de redirecţionare a site-urilor web;
furnizarea accesului la site-uri web pe internet;
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web; închirieri de timpi de acces la site-uri
web; furnizarea accesului la un site web de
discuţii pe internet; furnizarea accesului la
paginile web cu muzică digitală de pe internet;
furnizarea accesului la site-uri web de muzica
digitală pe internet; transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de
internet (cameră web); redirecţionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web); furnizarea accesului la
site-uri web cu muzica în format mp3 pe
internet; furnizarea accesului utilizatorilor la
motoare de căutare; furnizarea accesului
utilizatorilor la programe informatice din
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reţele de date.
39 Distribuirea revistelor; livrare, expediere şi
distributie de ziare şi reviste.
41 Publicare de reviste; inchiriere de reviste;
publicare de reviste electronice; publicare de
cărţi şi reviste; publicare de reviste şi cărţi;
servicii de publicare de reviste; publicarea de
reviste pentru consumatori; publicare de
reviste pe internet; publicare de reviste cu
informaţii ştiinţifice; servicii de consultanţă
privind publicarea revistelor; publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale; publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare;
publicare on-line de cărţi şi reviste electronice;
publicare de reviste în format electronic pe
internet; furnizarea unei reviste online care
conţine informaţii în domeniul jocurilor de
calculator; publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice (care nu pot fi descarcate);
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate; servicii de
biblioteca online, şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare; închiriere de ziare
şi reviste; formare în calculatoare; furnizare de
informaţii despre antrenamentul fizic pe un
site web online; furnizare de informaţii despre
exerciţii fizice pe un site web online; furnizare
de informaţii despre educaţie fizică pe un site
web online; furnizare de informaţii prin
intermediul paginilor web pentru jucători cu
privire la scorurile lor la jocuri; furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet
cu muzica în format mp3; furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) pentru
siteuri web mp3 de pe internet; muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe siteuri web
de pe internet cu muzică în format mp3;
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe siteuri web cu muzică în
format mp3 de pe internet; servicii educative

în materie de scrieire a programelor
informatice; publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniul medicinei; servicii
jurnalistice în sistem liber profesionist.
42 Programare pentru calculatoare; proiectare
de calculatoare; dezvoltare de calculatoare;
testare de calculatoare; consultanţă privind
calculatoarele; cercetare referitoare la
calculatoare; copierea programelor
informatice; închirierea serverelor web;
proiectare de pagini web; creare de pagini
web; programare de pagini web; proiectare de
portaluri web; găzduire de portaluri web;
design de site-uri web; actualizarea paginilor
web pentru terţi; întreţinere de site-uri web;
proiectare de site-uri web; găzduire de pagini
web personalizate; programare de pagini web
personalizate; servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web; servicii de
proiectare de pagini web; dezvoltare de pagini
web pentru terţi; creare şi întreţinere de pagini
web; construire şi întreţinere de pagini web;
servicii de dezvoltare de pagini web;
consultanţă în materie de design web;
gestionare de pagini web pentru terţi;
compilare de pagini web pentru internet;
asigurarea utilizării temporare de aplicatii
web; asigurarea utilizarii temporare de
software web; găzduire de pagini web pe
internet (hosting); creare, proiectare şi
întreţinere de pagini web; crearea şi
întreţinerea siturilor web pentru terţi; design
de pagini principale şi pagini web; găzduire de
site-uri web pentru terţi; proiectare de pagini
web în scopuri publicitare; creare de pagini
web pentru alte persoane; proiectare, creare şi
programare de pagini web; crearea şi
întreţinerea de pagini web personalizate;
furnizare de spaţiu pe internet pentru
webloguri; elaborare şi întreţinere de pagini
web pentru terţi; instalare de pagini web pe
internet pentru terţi; creare şi furnizare de
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pagini web pentru terţi; consultanţă în materie
de design de pagini web; servicii de proiectare
şi creare de pagini web; servicii de creare de
pagini web de internet; crearea şi proiectarea
de pagini web pentru terţi; găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web); proiectare
şi implementare de pagini web pentru terţi;
găzduirea unui site web online pentru crearea
şi găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri; proiectare, creare, gazduire, intretinere
de pagini web pentru terţi; proiectare grafică
pentru compilare de pagini web pe internet;
proiectare de pagini principale şi de site-uri
web; creare şi design de site-uri web pentru
terţi; proiectare şi întreţinere de site-uri web
pentru terţi; găzduire de facilităţi web online
pentru alte persoane; consultanţă privind
crearea şi proiectarea de site-uri web;
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web; închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web; proiectare şi creare
de pagini principale şi pagini web; proiectare
şi design grafic pentru crearea site-urilor web;
proiectare şi implementare de pagini web în
reţea pentru terţi; creare şi întreţinere de
site-uri (pagini web) pentru terţi; crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
mobile; proiectare şi dezvoltare de pagini
principale şi site-uri web; proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe
internet; creare, proiectare, dezvoltare şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi; creare,
întreţinere şi găzduire de site-uri web pentru
alte persoane; proiectare şi actualizare de
pagini principale şi de site-uri web; proiectare
şi realizare de pagini principale şi de site-uri
web; găzduire şi închiriere de spaţiu de
memorie pentru site-uri web; proiectare şi
dezvoltare de software pentru dezvoltare de
site-uri web; creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online şi pe internet;
planificare, creare, dezvoltare şi întreţinere de

site-uri web online pentru terţi; servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi; consultanţă privind crearea şi
proiectarea de site-uri web pentru comerţ
electronic; asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii software nedescărcabile, disponibile
pe un site web; asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
dezvoltarea de site-uri web; găzduire de pagini
web ale terţilor pe un server, pentru o reţea
globală de calculatoare; scriere la comanda de
programe, de software şi de coduri de
calculator pentru crearea de pagini web pe
internet; gestionarea motoarelor de căutare;
furnizare de motoare de căutare în internet;
furnizare de motoare de căutare pe internet cu
opţiuni de căutare specifice; furnizare de
motoare de căutare pentru a obţine date prin
reţele de comunicaţii; integrarea programelor
informatice; duplicarea programelor
informatice; închirierea de programe
informatice; creare de programe informatice;
închirierea de programe informatice; servicii
de editare pentru programe informatice;
cercetare în materie de programe informatice;
dezvoltare şi actualizare de programe
informatice; elaborare de programe pentru
calculator şi întreţinere de programe
informatice; conversia datelor şi a programelor
informatice (alta decât conversia fizică);
găzduire de conţinut digital, şi anume jurnale
şi bloguri online; furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea şi publicarea de jurnale şi
bloguri personale online; optimizarea
motoarelor de căutare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 11.03.2016

19

(210) M 2016 01684
(151) 11/03/2016
(732) MOLNAR NICOLAE, Str. Castelului

nr. 11, Jud. Mureş, 4225, REGHIN
ROMANIA 

(540)

PGC SECURITY EXPERT

(591) Culori revendicate:galben, verde

(531) Clasificare Viena:040303; 240109;
240115; 270501; 270524; 290112;  

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

45 Evaluarea riscurilor în materie de
securitate, consultanţă în materie de securitate;
servicii de securitate pentru protecţia bunurilor
şi persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01703
(151) 11/03/2016
(732) BODEA MARIUS VLAD, Str.

Nicolae Costin nr. 23, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

BUNA ADMINISTRATIE Adevarata
SCHIMBARE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb,
gri

 (531) Clasificare Viena:070101; 070124;
260207; 270501; 270511; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01685
(151) 11/03/2016
(732) S.C. SALBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 16, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

LEVANT

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01686
(151) 11/03/2016
(732) S.C. SALBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 16, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

CUHNIA

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01687
(151) 11/03/2016
(732) S.C. TRANSILVANIA MEDICAL

S.R.L., Şos. Cristianului nr. 2, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

TM TRANSILVANIA MEDICAL     
IMPREUNĂ PENTRU EXCELENŢĂ

(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena:250119; 260118;
260410; 260418; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01704
(151) 11/03/2016
(732) S.C. COTNARI S.A., Judeţul Iaşi,

707120, COTNARI ROMANIA 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

COTNARI - LACRIMA MOLDOVEI

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01705
(151) 11/03/2016
(732) S.C. INTERCOM ENERGY S.R.L.,

Str. Sat Cacova Ierii nr. 267, Judeţul
Cluj, , COMUNA IARA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

            INTERCOM YOUR ENERGY       
                               SOLUTION

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri,
negru

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270502; 270508; 290113;  

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

37 Lucrări de construcţii, montaj,
recondiţionare, reparare şi întreţinere a
instalaţiilor electrice.
42 Proiectarea şi execuţia instalaţiilor
electrice, studii de fezabilitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01706
(151) 11/03/2016
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Şos Bucureşti-Urziceni nr.
63C, corp C1, spaţiu U31, etaj 2, jud.
Ilfov, , AFUMUAŢI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AYGUM

(531) Clasificare Viena:080124; 260406;
260409; 270501; 270502;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; bomboane, bomboane umplute,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe;
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01692
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(151) 11/03/2016
(732) S.C. SAM MILLS FEED S.R.L., Str.

Mioriţei nr. 151, judeţul Satu Mare, ,
BOTIZ, ROMANIA 

(540)

AVE IMPEX

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(pantone 3435C)

(531) Clasificare Viena:090110; 260207;
261112; 270501; 270502; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi

grăsimi comestibile; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri,
dulceţuri; compoturi.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor din clasele 29 şi 31 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping

˜˜˜˜˜˜˜


