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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06805

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/10/2016 COPILUL VERDE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Educaţie prin distracţie

2 M 2016 06806

11/10/2016 S.C. DELTA ENERGY INVEST
S.R.L.

ENERGEN

3 M 2016 06807

11/10/2016 S.C. SHAROLT GROUP S.R.L.

SHAROLT GROUP

4 M 2016 06808

11/10/2016 ROMANIAN USED COOKING OIL ruco COLECTARE ULEI
S.R.L.
ALIMENTAR UZAT

5 M 2016 06809

11/10/2016 S.C. RITOKA S.R.L.

REGIANA ENERGY DRINK BY
PROTEINA MEA

6 M 2016 06810

11/10/2016 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU

WATER LILY

7 M 2016 06811

11/10/2016 ALBU IULIA

Iulia Albu

8 M 2016 06812

11/10/2016 CHITU CRISTIAN

OVIDIU

9 M 2016 06813

11/10/2016 FUNDAŢIA eMAG PENTRU
EDUCAŢIE

NOUĂ NE PASĂ

10 M 2016 06814

11/10/2016 O.P. CONSULTING S.R.L.

NANOSCOPIC LASER
CONDITIONING

11 M 2016 06816

11/10/2016 S.C. 4 COLOURS ADVERTISING
S.R.L.

4 Colours

12 M 2016 06817

11/10/2016 LEICA LAURENTIU

VETZONE SPITAL VETERINAR

13 M 2016 06818

11/10/2016 DELUXE CARDS S.R.L.

DELUKA KIDS
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(210) M 2016 06814
(151) 11/10/2016
(732) O.P. CONSULTING S.R.L., Calea
13 Septembrie nr. 57, bl. 55-57, sc. 2,
et. 6, ap. 43, sector 5, 050712,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06808
(151) 11/10/2016
(732) ROMANIAN USED COOKING
OIL S.R.L., Comuna Stoeneşti, Str.
Principală, nr. 112, Judeţul Olt, , SAT
STOENEŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)
NANOSCOPIC LASER
CONDITIONING
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice; minereuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

ruco COLECTARE ULEI ALIMENTAR
UZAT
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270501; 270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06816
(151) 11/10/2016
(732) S.C. 4 COLOURS ADVERTISING
S.R.L., Str. Calinului nr. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14,
sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 06809
(151) 11/10/2016
(732) S.C. RITOKA S.R.L., Str. Mihai
Eminescu nr. 43, ap. 1, Judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA
(740) L A B I R I N T
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, judeţul
Arad ARAD

(540)
(540)
REGIANA ENERGY DRINK BY
PROTEINA MEA
4 Colours

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

(591) Culori revendicate:nrgru, albastru
deschis, galben deschis, alb, roz
deschis
(531) Clasificare Viena:260106; 260117;
270501; 270702; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06810
(151) 11/10/2016
(732) N E A G O E
GHEORGHE
CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA

(210) M 2016 06817
(151) 11/10/2016
(732) LEICA LAURENTIU, Str. Dezrobirii
nr. 106, bl. IS 10, sc. D, et. 7, ap. 130,
jud. Constanţa, 900001,
CONSTANŢA ROMANIA

(540)
(540)
WATER LILY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

VETZONE SPITAL VETERINAR
(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030124; 270501; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 11.10.2016

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

(210) M 2016 06818
(151) 11/10/2016
(732) DELUXE CARDS S.R.L., Str. Calea
Călăraşilor nr. 167, bl. 39, sc. A,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06805
(151) 11/10/2016
(732) COPILUL VERDE S.R.L., Str.
Cantonului 2, nr. 20, jud. Ilfov,
077065, CORBEANCA ROMANIA

(540)

(540)
Educaţie prin distracţie
DELUKA KIDS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:roz, negru, gri
(531) Clasificare Viena:031301; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06806
(151) 11/10/2016
(732) S.C. DELTA ENERGY INVEST
S.R.L., Str. Traian, nr. 77-79, et.3, ap.
20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06807
(151) 11/10/2016
(732) S.C. SHAROLT GROUP S.R.L., Str.
Adrian Păunescu, nr. 28, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA 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)

ENERGEN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru 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 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.

SHAROLT GROUP
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
(531) Clasificare Viena:260305; 261325;
270501; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) si didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate

˜˜˜˜˜˜˜
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cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
imprimantelor, copiatoarelor, calculatoarelor,
fax-urilor, aerelor condiţionate, maşinilor de
numărat bancnote, aparatelor foto-video,
videoproiectoareior, tablelor interactive,
ecranelor de protecţie, televizoarelor,
sistemelor de supraveghere, aparaturii de
birou, echipamentelor de telecomunicaţii (cu
excepţia transportului lor), toate acestea
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.
37 Servicii de instalare, curăţare, reparare si
intretinere a imprimantelor, copiatoarelor,
calculatoarelor, fax-urilor, aerelor
condiţionate, maşinilor de numărat bancnote,
aparatelor foto-video, videoproiectoarelor,
tablelor interactive, ecranelor de protecţie,
televizoarelor, sistemelor de supraveghere,
aparaturii de birou, echipamentelor de
telecomunicaţii.

(210) M 2016 06811
(151) 11/10/2016
(732) ALBU IULIA, Str. Vatra Luminoasă
nr. 70, bl. W2, sc. 1, ap. 26, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Iulia Albu
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270513; 270521;
(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 de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;

˜˜˜˜˜˜˜
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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 administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 06813
(151) 11/10/2016
(732) FUNDAŢIA eMAG PENTRU
EDUCAŢIE, Şos. Bucureşti Nord nr.
1523, Parcul de birouri Swan ,
Clădirea Windsor, et. 4, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06812
(151) 11/10/2016
(732) CHITU CRISTIAN, Str. Tomis nr.
267, bl. T4, sc. A, etaj 1, ap. 4, jud.
Constanţa, 900382, CONSTANŢA
ROMANIA

NOUĂ NE PASĂ
(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu

albastru,

(540)
OVIDIU

(531) Clasificare Viena:020123; 270501;
290113;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; furnizarea educaţiei (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

8

