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Cereri Mărci publicate în data de 18/05/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 02663 11/05/2016 S.C. CLIENTS CARE & FIDELITY

S.R.L.
DISPENSAR

2 M 2016 03225 11/05/2016 SICHITIU ANA-CRISTINA Anais Beautiful inside.

3 M 2016 03350 11/05/2016 BADESCU AUGUSTIN
CRETESCU CIPRIAN

LikesCount

4 M 2016 03351 11/05/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY

5 M 2016 03354 11/05/2016 TEATRUL TINERETULUI TEATRUL TINERETULUI

6 M 2016 03355 11/05/2016 KOSTUDIO DESIGN S.R.L. Ulei din camara PREMIUM
SUNFLOWER OIL Oil

7 M 2016 03356 11/05/2016 GUINEA SANDU TONGTAO

8 M 2016 03357 11/05/2016 MIHĂILĂ MARIA-OTILIA SANOSPHERE WELL BEING
FOR SMART BEINGS

9 M 2016 03358 11/05/2016 MAIMAR STUDIO S.R.L. MAIMAR

10 M 2016 03359 11/05/2016 SERBAN GEORGETA CARMEN Carmen Serban CASA DE
PRODUCŢII MUZICALE
www.CarmenSerban.ro
www.CarmenSerban.com

11 M 2016 03361 11/05/2016 ANVAS SECURITY S.R.L. ANVAS SECURITY

12 M 2016 03362 11/05/2016 GONDOS GABI Engleza MULTISENSORY

13 M 2016 03363 11/05/2016 CUTUŞ BOGDAN EUGEN
POPESCU GABRIEL COSTIN
VLAICU FLORIANA ANCA

ROR TECHNICAL & SENSORY
COFFEE COMPANY

14 M 2016 03364 11/05/2016 S.C. DR. OETKER RO S.R.L. COSMIN

15 M 2016 03365 11/05/2016 S.C. DR. OETKER RO S.R.L. COSMIN

16 M 2016 03366 11/05/2016 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

CRIS-TIM MÂNDRUŢA DIN
LAPTE DE LA FERMA
NOASTRĂ!
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17 M 2016 03367 11/05/2016 RETEGAN MIRELA SANDA Tashu şi Tasha

18 M 2016 03368 11/05/2016 S.C. DANOTTI CLASS S.R.L. LE BARON COMPLEX
TURISTIC

19 M 2016 03369 11/05/2016 EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. ZOTRILIN

20 M 2016 03370 11/05/2016 EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. STRAZOL

21 M 2016 03371 11/05/2016 EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. TRAZIT

22 M 2016 03372 11/05/2016 EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. GITRIZIN

23 M 2016 03373 11/05/2016 LOGIC PLUS S.R.L. COMODIS shoes

24 M 2016 03374 11/05/2016 TAUTU VLAD N Netman
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(210) M 2016 02663
(151) 11/05/2016
(732) S.C. CLIENTS CARE &

FIDELITY S.R.L., Str. Erou Nicolae
Iancu nr. 93/3, et. 1, cam. 16, Jude ul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

DISPENSAR

(591) Culori revendicate:albastru, ro u, alb
  
(531) Clasificare Viena:191325; 241725;

260116; 270501; 290113;  

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

35 Servicii de publicitate oferite de c tre
medici, clinici medicale, spitale, farmacii, prin
afi are electronic , pentru persoanele
interesate.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03225
(151) 11/05/2016
(732) SICHITIU ANA-CRISTINA, Str.

Virgil Ple oianu nr. 10, sector 1, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

Anais Beautiful inside.

(591) Culori revendicate:corai (pantone
163C), gri (pantone 422), negru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 030719;

270501; 270508; 290113;  

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

16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, tip rituri; articole de leg torie;
fotografii; papet rie; adezivi pentru papet rie
sau menaj; materiale pentru arti ti; pensule;
ma ini de scris i articole de birou (cu
excep ia mobilierului); material didactic sau
pentru înv mânt (cu excep ia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbr c minte i înc l minte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 11/05/2016

4

(210) M 2016 03361
(151) 11/05/2016
(732) ANVAS SECURITY S.R.L., Str. Ene

Modoran nr. 9, bl. M91, sc. 1, ap. 1,
sector 5, , BUCURE TI ROMANIA 

(540)

ANVAS SECURITY

(591) Culori revendicate:maro, bej

  
(531) Clasificare Viena:020904; 240113;

270501; 270502; 290113;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protec ia bunurilor i persoanelor,
servicii personale i sociale oferite de ter i
pentru satisfacerea unor nevoi personale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03362
(151) 11/05/2016
(732) GONDOS GABI, Str. Bistri a nr. 53,

Jude ul Vrancea, , FOC ANI
ROMANIA 

(540)

Engleza MULTISENSORY

  
(531) Clasificare Viena:020508; 020523;

020723; 270501; 270502; 270503;  

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

28 Jocuri, juc rii; articole de gimnastic  i de
sport, deocra iuni (ornamente) pentru pomul
de Cr ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03370
(151) 11/05/2016
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,

Str. Kereszturi ut 30-38, nr. 30, 1106,
BUDAPESTA UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCURE TI

(540)

STRAZOL

  

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

5 Preparate farmaceutice ac ionând asupra
sistemului nervos central.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03371
(151) 11/05/2016
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,

Str. Kereszturi ut 30-38, nr. 30, 1106,
BUDAPESTA UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCURE TI

(540)

TRAZIT

  

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03372
(151) 11/05/2016
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,

Str. Kereszturi ut 30-38, nr. 30, 1106,
BUDAPESTA UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCURE TI

(540)

GITRIZIN

  

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03373
(151) 11/05/2016
(732) LOGIC PLUS S.R.L., Str.

Dobre tilor nr. 4, bl. PC10, ap. 5, jud.
Bihor, 410346, ORADEA ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Jude ul
Bihor ORADEA

(540)

COMODIS shoes

  
(531) Clasificare Viena:090917; 090925;

261113; 261325; 270501; 270508;  

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

10 Înc l minte medical  i ortopedic .
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou - toate aceste servicii efectuate mai
ales online, referitor la produse de
înc l minte medical .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03374
(151) 11/05/2016
(732) TAUTU VLAD, Str. Cerchez nr. 5,

jude ul Ia i, , IA I ROMANIA 

(540)

N Netman

  
(531) Clasificare Viena:261108; 261110;

270501; 270521;  

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

35 Publicitate; administra ie comercial .
38 Telecomunica ii.
42 Crearea i dezvoltarea calculatoarelor i a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03363
(151) 11/05/2016
(732) CUTUŞ BOGDAN EUGEN, Str. Dr.

Robert K. Koch nr. 6, etaj 1, ap. 2,
sector 5, , BUCURE TI ROMANIA 

(732) POPESCU GABRIEL COSTIN, Str.
Roma nr. 45, sector 1, , BUCURE TI
ROMANIA 

(732) VLAICU FLORIANA ANCA, Str.
Calomfirescu nr. 233, bl. 9S, sc. 2, et.
1, ap. 4, Jude ul Mehedin i, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

ROR TECHNICAL & SENSORY
COFFEE COMPANY

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270506;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, produse de patiserie i
cofet rie, înghe at ; zah r, miere, sirop de
melas ; drojdie, praf de copt; sare, mu tar;
o et, sosuri; condimente; ghea .
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
43 Restaurante i cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03355
(151) 11/05/2016
(732) KOSTUDIO DESIGN S.R.L., Str.

C lug reni nr. 3, sc. A, et. 4, ap. 13,
jude ul Bac u, , BAC U 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 N I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUAL ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCURE TI

(540)

Ulei din camara PREMIUM
SUNFLOWER OIL Oil

(591) Culori revendicate:alb, verde închis,
verde deschis, galben, portocaliu
închis,negru, maro

(531) Clasificare Viena:050504; 090110;
250119; 270501; 270502; 290115;  

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

29 Carne, pe te, p s ri i vânat; extracte de
carne; fructe i legume conservate, congelate,
uscate i g tite; jeleuri, dulce uri; compoturi;
ou , lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi
comestibile. (Solicit m protec ie pentru
întreaga list  de produse incluse în aceast
clas  conform clasific rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03356
(151) 11/05/2016
(732) GUINEA SANDU, Str. Lamote ti nr.

2, bl. 10, sc. 4, et. 2, ap. 72, sector 4, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

TONGTAO

  

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

41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03357
(151) 11/05/2016
(732) MIHĂILĂ MARIA-OTILIA, Str.

Grivi ei nr. 80, jude ul Maramure ,
430323, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU, Str.Popa Savu
nr. 42, C.P 2-229, sector 1
BUCURE TI

(540)

SANOSPHERE WELL BEING FOR
SMART BEINGS

(591) Culori revendicate:roz, violet, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 270515; 270517; 290113;  

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

41 Servicii ale cluburilor de s n tate (s n tate
i fitness); antrenament gimnastic i de fitness.
44 Servicii ale spa-urilor; servicii de saun ;
servicii de masaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03364
(151) 11/05/2016
(732) S.C. DR. OETKER RO S.R.L., Str.

Albe ti, nr. 50, Jude ul Arge , 115300,
CURTEA DE ARGE  ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCURE TI

(540)

COSMIN

  
(531) Clasificare Viena:240903; 240905;

260116; 260118; 270511;  

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

2 Vopsele pentru ou .
5 Ceaiuri medicinale, respectiv ceaiuri de
plante, ceai de chimen, ceaiuri pentru
cura area sângelui, ceai de mu e el, ceai de tei,
ceai de ment , ceai de valerian ; plante
medicinale deshidratate i s rate, respectiv
preparate pe baz  de plante medicinale.
29 Fructe i legume conservate, uscate i fierte
(în special fulgi de fasole, fulgi de cartofi,
stafide i nuc  de cocos); jeleuri, dulce uri,
compoturi; ou , lapte i produse lactate; cheag
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praf, cheag lichid, piure de cartofi instant;
gelatin ; curmale, smochine, afine (cu
excep ia celor proaspete); marmelade i
dulce uri; frisc , creme fraiche, smântân  cu
excep ia celei cu adaosuri de ierburi i
condimente, iaurt, inclusiv iaurt cu fructe,
lapre praf; produse alimentare preparate pe
baz  de fructe deshidratate, în special coaj  de
portocal  i l mâi; produse de gelificare a
fructelor, respectiv prafuri de gelificare a
fructelor, pectin  în form  lichid , sub form
de praf sau past , algina, agar-agar; gelatin
pe baz  de plante.
30 Baton de vanilie, miez de nuc  de cocos,
cafea, ceai, cacao, zah r, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, produse de patiserie i
cofet rie cu excep ia crutoanelor, înghe at
comestibil ; miere, sirop de melas ; drojdie,
praf de copt; ghea ; mijloace de îngro are i
mijloace de îndulcire pentru prepararea de
deserturi pe baz  de brânz  de vaci; adjuvan i
pentru pr jituri i torturi, în special glazuri de
tort; adaosuri pentru torturi, adaosuri de
expandare pentru umpluturi de tort,
amestecuri pentru produse de patiserie i
umpluturi, adaosuri de înt rire a blatului de
baz  al torturilor; amestecuri pentru
prepararea de produse de patiserie; produse în
form  solid  sau lichid  sau sub form  de
past  sau sub form  de praf pentru prepararea
de creme de budinc , budinci, mânc ruri pe
baz  de creme, mânc ruri pe baz  de creme
b tute, mânc ruri pe baz  de aspicuri,
deserturi pe baz  de creme spumate precum i
alte dulciuri de tip budinc ; produse
alimentare pe baz  de cereale, de preferin
prin expandarea sau pr jirea sau coacerea de
produse alimentare pe baz  de cereale, în
special meniuri gata preparate pe baz  de
cereale precum i produse în form  de batoane
cu adaos de zah r i/sau miere i/sau cacao

i/sau fructe i/sau ciocolata i/sau nuci;
musli, respectiv amestecuri de produse
alimentare ce con in, în principal, fulgi de
cereale i fructe deshidratate; crema de tort în
form  lichid , sub form  de praf sau sub
form  de past ; sosuri din fructe i preparate
pe baz  de sosuri, prafuri pentru prepararea de
budinci, prafuri pentru prepararea de creme de
budinc , prafuri pentru prepararea de
mânc ruri pe baz  de creme, prafuri pentru
prepararea de budinci pe baz  de jeleuri,
glazuri de tort, sosuri dulci; prafuri pentru
prepararea de creme, adaosuri pentru copt, în
special praf de copt, drojdie pentru copt, zah r
vanilat, i zah r vanilinat; adaosuri pentru
cozonac cu brânz , arome pentru copt, cu
excep ia uleiurilor eterice; produse de
rigidizare pentru fri c  b tut , prafuri pentru
prepararea cremelor de tort; amidon alimentar;
prafuri pentru prepararea înghe atei
alimentare, gelatin  alimentar ; bicarbonat de
sodiu alimentar, miere, zah r pentru jeleuri;
prafuri pentru prepararea de jeleuri, f in  din
sâmburi de ro cove, acid citric pentru uz
alimentar; creme pe baz  de zah r gelifiant
pentru prepararea deserturilor; creme pe baz
de zah r invertit; zah r i înlocuitori ai
zaharului; cacao i preparate pe baz  de cacao,
ciocolat  i preparate pe baz  de ciocolat  i
anume ciocolat  de b ut, ciocolat  i dulciuri,
inclusiv mar ipan, patiserie congelat , pizza
congelat , esen e i arome lichide i sub form
de praf.
32 Preparate sub form  de past , sub form
lichid  sau sub form  de praf pentru fabricarea
b uturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03358
(151) 11/05/2016
(732) MAIMAR STUDIO S.R.L., Str.

Doroban ilor nr. 98,bl. 27, ap.4,
jude ul Cluj, 400691, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

MAIMAR

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

42 Design arhitectural; design vizual; design
grafic; design industrial; design pentru
magazine; stilism (design industrial); design
pentru indicatoare; design de bro uri; design
artistic comercial; design pentru restaurante;
design de produs; design de bijuterii; design
de juc rii; design artistic industrial; design de
p l rii; design de ambalaje; design de
mobilier; design de modele; servicii de
ilustrare (design); design pentru unit i
sportive; proiectare (design) de buc t rii;
design de centre comerciale; servicii de design
comercial; servicii de design arhitectural;
proiectare (design) de magazine; design
vestimentar pentru ter i; proiectare (design) de

cluburi; proiectare (design) de b i; proiectare
(design) de cl diri; proiectare (design) de
puburi; art  grafic  i design; servicii de
design vestimentar; design grafic i industrial;
servicii de design industrial; proiectare
(design) de birouri; servicii de design
mobilier; design interior pentru magazine;
servicii de design textil; proiectare (design) de
restaurante; evalu ri tehnice privind designul;
consultan  privind designul ambalajelor;
servicii tehnologice privind designul;
proiectarea (designul) spa iului interior;
cercetare în domeniul designului; planificare
în domeniul designului; design i dezvoltare
de software; design i dezvoltare de produs;
design arhitectural pentru decora iuni
exterioare; design de ambalaje pentru ter i;
design arhitectural pentru planificare urban ;
design de cl diri de birouri; design grafic
asistat de calculator; design de accesorii de
mod ; design arhitectural pentru decora iuni
interioare; servicii de design pentru
restaurante; design de site-uri web;
consultan  în materie de design; design
pentru îmbr c minte de protec ie; servicii de
design de vehicule; servicii de design de
bijuterii; servicii de design de înc l minte;
design de articole de por elan; proiectare
(design) pentru extinderea cl dirilor; design
pentru ceasuri de mân ; design de mobilier de
birou; design de sculpturi în ghea ; servicii
de design de brand; servicii de design de
produs; servicii de design privind vitrinele
magazinelor; servicii de design interior i
exterior; servicii pentru proiectare (design) de
spitale; intocmire de rapoarte referitoare la
design; servicii de design interior pentru
buticuri; servicii de design arhitectural pentru
expozi ii; servicii de design în domeniul
arhitecturii; consultan  în materie de design
web; servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri; servicii pentru proiectare (design) de
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cluburi; servicii pentru proiectare (design) de
puburi; analiz  i evaluarea design-ului
produselor; servicii profesionale privind
design-ul arhitectural; întocmire de rapoarte
despre design industrial; servicii pentru
proiectare (design) de birouri; servicii de
consultan  în design vestimentar; servicii de
design grafic pentru calculator; servicii de
design interior pentru magazine; servicii de
design privind interioarele magazinelor;
servicii pentru designul de cl diri industriale;
servicii de design privind comer ul cu
am nuntul; servicii de design privind
publicarea de documente; servicii tehnologice
i design privind acest domeniu; servicii
tiin ifice i design privind acest domeniu;
servicii de design grafic pentru suprafe e
vitrate; creare de design de produse de
consum; consultan  profesional  în materie
de design industrial; design de pagini
principale i pagini web; servicii de design
pentru amplasare de birouri; servicii de design
de materiale textile pentru mobilier; servicii
de design de mobilier pentru interiorul
automobilelor; servicii de design de mobilier
pentru interiorul navelor; consultan  în
materie de design de pagini web; servicii de
design de mobilier pentru interiorul cl dirilor;
servicii de design de mobilier pentru interiorul
aeronavelor; servicii pentru proiectare
(design) de unit i de restaura ie; servicii de
design interior pentru comer ul cu am nuntul;
servicii de consultan  în materie de design
industrial; servicii de consultan  în materie
de design interior; furnizarea de informa ii cu
privire la designul industrial; consultan
profesional  privind designul de buc t rii la
comanda; servicii de consultan  în materie de
design de acvarii; creare i design de site-uri
web pentru ter i; servicii de design textil
pentru amenaj ri interioare de autovehicule;
servicii de design în materie de reproducere de

documente; servicii de design interior bazat pe
principiile feng shui; servicii de consiliere în
materie de inginerie de design; servicii de
proiectare grafic  i de design pentru vehicule;
proiectare i design grafic pentru crearea
site-urilor web; proiectare (design) de motoare
cu combustie intern  pentru vehicule terestre;
design de imagini grafice i semne distinctive
pentru identitatea corporativ ; proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe
etaje; proiectare i design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet; întocmire de
rapoarte cu privire la design de arta grafic ;
servicii de design interior i servicii conexe de
informare i consiliere; schi e de design pentru
ambalaje, recipiente, vesel  i tacâmuri pentru
mas ; servicii de informare privind
combina iile de culori, vopsele i mobilier
pentru design interior; servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor i a
mobilierului pentru design interior; servicii de
informare privind combina iile de culori,
vopsele i mobilier pentru designul de
exterior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03359
(151) 11/05/2016
(732) SERBAN GEORGETA CARMEN,

Str. Calea Plevnei nr. 141, bl. 2, sc. B,
ap. 29, sector 6, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

Carmen Serban CASA DE PRODUCŢII
MUZICALE www.CarmenSerban.ro
www.CarmenSerban.com

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270508; 270511; 270524;  

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

9 Aparate i instrumente de uz tiin ific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic , cânt rire, m surare,
semnalizare, verificare, salvare i înv mânt;
aparate i instrumente pentru conducerea,
distribu ia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea i
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare,discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care func ioneaz
cu fise; case de marcat, ma ini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor i
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
42 Servicii în domeniile tiin ei i tehnologiei
ca i cercetarea i proiectarea aferent ; servicii

de analiz  icercetare industrial ; proiectarea
i dezvoltare hardware i software; creare i
men inere site-uri web. 
43 Restaurante i cazare temporar ;
alimenta ie public .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03350
(151) 11/05/2016
(732) BADESCU AUGUSTIN, Str. Câmpia

Libert ii nr. 40, bl. B1, sc. B, et. 1,
ap. 48, sector 3, , BUCURE TI
ROMANIA 

(732) CRETESCU CIPRIAN, B-dul
Gheorghe incai nr. 2, bl. 4, sc. 1, ap.
10, sector 4, 040315, BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

LikesCount

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
ro u, gri

  

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270506; 270508; 270510; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03351
(151) 11/05/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP

S.R.L., Str. Mihai Eminescu 1-4,
mezanin, cam. 5, Jud. Bistri a-N s ud,
420076, BISTRI A ROMANIA 

(540)

UNIPLAY

 
(531) Clasificare Viena:260108; 261501;

270501; 270502;  

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

41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03354
(151) 11/05/2016
(732) TEATRUL TINERETULUI, Pia a

tefan cel Mare nr. 1, Jud. Neam , ,
PIATRA NEAM  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 N I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUAL ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCURE TI

(540)

TEATRUL TINERETULUI

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;

030724; 031324; 270501; 290113;  

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

41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i cultural (solicit m protec ie pentru
întreaga list  de servicii incluse în aceast
clas  conform Clasific rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03365
(151) 11/05/2016
(732) S.C. DR. OETKER RO S.R.L., Str.

Albe ti, nr. 50, Jude ul Arge , 115300,
CURTEA DE ARGE  ROMANIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCURE TI

(540)

COSMIN

(591) Culori revendicate:ro u (pantone
485C)

  
(531) Clasificare Viena:240903; 240905;

260116; 260118; 270501; 290112;  

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

2 Vopsele pentru ou .
5 Ceaiuri medicinale, respectiv ceaiuri de
plante, ceai de chimen, ceaiuri pentru
cur area sângelui, ceai de mu e el, ceai de
tei, ceai de ment , ceai de valerian ; plante
medicinale deshidratate i s rate, respectiv
preparate pe baz  de plante medicinale.
29 Fructe i legume conservate, uscate i fierte
(în special fulgi de fasole, fulgi de cartofi,
stafide i nuca de cocos); jeleuri, dulce uri,
compoturi; ou , lapte i produse lactate; cheag
praf, cheag lichid, piure de cartofi instant;

gelatin ; curmale, smochine, afine, cu
excep ia celor proaspete; marmelade i
dulce uri; fri c , creme fraiche, smântân  cu
excep ia celei cu adaosuri de ierburi i
condimente, iaurt, inclusiv iaurt cu fructe,
lapte praf; produse alimentare preparate pe
baz  de fructe deshidratate, în special coaj  de
portocal  i l mâi; produse de gelificare a
fructelor, respectiv prafuri de gelificare a
fructelor, pectin  în form  lichid , sub form
de praf sau past , algina, agar-agar; gelatin
pe baza de plante.
30 Baton de vanilie, miez de nuc  de cocos,
cafea, ceai, cacao, zah r, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, produse de patiserie i
cofet rie cu excep ia crutoanelor, înghe at
comestibil ; miere, sirop de melas ; drojdie,
praf de copt; ghea ; mijloace de îngro are i
mijloace de îndulcire pentru prepararea de
deserturi pe baz  de brânz  de vaci; adjuvan i
pentru pr jituri i torturi, în special glazuri de
tort; adaosuri pentru torturi, adaosuri de
expandare pentru umpluturi de tort,
amestecuri pentru produse de patiserie i
umpluturi, adaosuri de înt rire a blatului de
baz  al torturilor; amestecuri pentru
prepararea de produse de patiserie; produse în
form  solid  sau lichid  sau sub form  de
past  sau sub form  de praf pentru prepararea
de creme de budinc , budinci, mânc ruri pe
baz  de creme, mânc ruri pe baz  de creme
b tute, mânc ruri pe baz  de aspicuri,
deserturi pe baz  de creme spumate precum i
alte dulciuri de tip budinc ; produse
alimentare pe baz  de cereale, de preferin
prin expandarea sau pr jirea sau coacerea de
produse alimentare pe baz  de cereale, în
special meniuri gata preparate pe baz  de
cereale precum i produse în form  de batoane
cu adaos de zah r i /sau miere i/sau cacao
i/sau fructe i/sau ciocolat  i/sau nuci;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 11/05/2016

16

musli, respectiv amestecuri de produse
alimentare ce con in, în principal, fulgi de
cereale i fructe deshidratate; crema de tort în
form  lichid , sub form  de praf sau sub
form  de past ; sosuri din fructe i preparate
pe baz  de sosuri, prafuri pentru prepararea de
budinci, prafuri pentru prepararea de creme de
budinc , prafuri pentru prepararea de
mânc ruri pe baz  de creme, prafuri pentru
prepararea de budinci pe baz  de jeleuri,
glazuri de tort, sosuri dulci; prafuri pentru
prepararea de creme, adaosuri pentru copt, în
special praf de copt, drojdie pentru copt, zah r
vanilat i zah r vanilinat; adaosuri pentru
cozonac cu brânz , arome pentru copt, cu
excep ia uleiurilor eterice; produse de
rigidizare pentru fri c  b tut , prafuri pentru
prepararea cremelor de tort; amidon alimentar;
prafuri pentru prepararea înghe atei
alimentare, gelatin  alimentar ; bicarbonat de
sodiu alimentar, miere, zah r pentru jeleuri;
prafuri pentru prepararea de jeleuri, f in  din
sâmburi de ro cove, acid citric pentru uz
alimentar; creme pe baz  de zah r gelifiant
pentru prepararea deserturilor; creme pe baz
de zah r invertit; zah r i înlocuitori ai
zaharului; cacao i preparate pe baz  de cacao,
ciocolat  i preparate pe baz  de ciocolat  i
anume ciocolata de b ut, ciocolat  i dulciuri,
inclusiv mar ipan, patiserie congelat , pizza
congelat , esen e i arome lichide i sub form
de praf.
32 Preparate sub form  de past , sub form
lichid  sau sub form  de praf pentru fabricarea
b uturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03366
(151) 11/05/2016
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucure tii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCURE TI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Pia a Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCURE TI

(540)

CRIS-TIM MÂNDRUŢA DIN LAPTE
DE LA FERMA NOASTRĂ!

(591) Culori revendicate:negru, galben, roz,
ro u, maro, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030413;

250119; 270112; 270501; 270502;
290115;  

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

29 Lapte; produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 11/05/2016

17

(210) M 2016 03367
(151) 11/05/2016
(732) RETEGAN MIRELA SANDA, Str.

Vi inilor nr. 4, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Pia a Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCURE TI

(540)

Tashu şi Tasha

(531) Clasificare Viena:030117; 030124;
030125; 270501; 270502;  

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

16 Hârtie i carton; tip rituri; articole de
leg torie; fotografii; papet rie; adezivi pentru
papet rie sau menaj; materiale pentru arti ti;
pensule; ma ini de scris i articole de birou
(cu excep ia mobilierului); material didactic
sau pentru înv mânt (cu excep ia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
(Solicit m protec ie pentru întreaga list  de
produse incluse în aceast  clas  conform
clasific rii de la Nisa).

25 Articole de îmbr c minte i înc l minte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicit m
protec ie pentru întreaga list  de produse
incluse în aceast  clas  conform clasific rii de
la Nisa).
28 Jocuri, juc rii; articole de gimnastic  i
sport; decora iuni pentru pomul de Cr ciun.
(Solicit m protec ie pentru întreaga list  de
produse incluse în aceast  clas  conform
clasific rii de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou. (Solicit m
protec ie pentru întreaga list  de servicii
incluse în aceast  clas  conform clasific rii de
la Nisa).
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale. (Solicit m protec ie
pentru întreaga list  de servicii incluse în
aceast  clas  conform clasific rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03368
(151) 11/05/2016
(732) S.C. DANOTTI CLASS S.R.L., Str.

Unirii nr. 108A, jude ul Suceava, ,
VATRA DORNEI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCURE TI

(540)

LE BARON COMPLEX TURISTIC

  
(531) Clasificare Viena:011108; 250113;

260418; 270501; 270502; 270512;  

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

43 Restaurante, servicii de cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03369
(151) 11/05/2016
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,

Str. Kereszturi ut 30-38, nr. 30, 1106,
BUDAPESTA UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

ZOTRILIN

  

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

5 Preparate farmaceutice ac ionând asupra
sistemului nervos central.

˜˜˜˜˜˜˜


