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Cereri Mărci publicate în data de 19.04.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 02386 12/04/2016 FARCAS IOAN vintagetime

2 M 2016 02629 12/04/2016 CORNELIUS S.R.L. CORNELIUS

3 M 2016 02630 12/04/2016 S.C. SECRET SECURITY S.R.L. SECRET SECURITY

4 M 2016 02632 12/04/2016 BUDAI ALEXANDRU EROND

5 M 2016 02633 12/04/2016 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

ÎNVEŢI Şl CÂŞTIGI

6 M 2016 02634 12/04/2016 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

buzz BOOKS

7 M 2016 02636 12/04/2016 S.C. CROWN LIDER S.R.L. CROWNLIDER

8 M 2016 02637 12/04/2016 SLOTEA MIRABELA Lolitta DULCE DE LECHE

9 M 2016 02638 12/04/2016 S.C. AMC MOTORSPORT S.R.L. amc MOTORSPORT

10 M 2016 02639 12/04/2016 S.C. MERT S.A. MERT OSCAR

11 M 2016 02640 12/04/2016 S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L. CONECTORO

12 M 2016 02641 12/04/2016 S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L. Hidrotechnika tehnica irigării

13 M 2016 02642 12/04/2016 S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L. CLOSCA

14 M 2016 02643 12/04/2016 S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L. BALTATA

15 M 2016 02644 12/04/2016 ANGHELESCU CRISTIAN
ARISTEL

LittleMe

16 M 2016 02645 12/04/2016 S.C. MERT S.A. OSCARS

17 M 2016 02646 12/04/2016 S.C. MERT S.A. MERT PARADISE

18 M 2016 02647 12/04/2016 S.C. MERT S.A. MERT DOUBLE-UP
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19 M 2016 02648 12/04/2016 WINDOORS EVOLUTION S.R.L. WINDOORS EVOLUTION

20 M 2016 02649 12/04/2016 S.C. DUPONT EXIM S.R.L. PASTRY CHEF

21 M 2016 02651 12/04/2016 CIUPE MIRCEA E-MOBILITY
Transportation-Motion-Car

22 M 2016 02652 12/04/2016 MINDEA STEFAN-ALEXA NEUROCHIRURGIE MINIM
INVAZIVA

23 M 2016 02653 12/04/2016 S.C. ROYAL HAIR S.R.L. OSKAR SHOP

24 M 2016 02654 12/04/2016 PASTRY SHOP PETRUST SRL-D LA BABA CLOANTA

25 M 2016 02655 12/04/2016 S.C. MERT S.A. BISKIATO

26 M 2016 02656 12/04/2016 STOICA RADU Boutique du Pain

27 M 2016 02657 12/04/2016 CEAUSU ALEXANDRU
IONESCU TUDOR

FOODOO PEOPLE

28 M 2016 02658 12/04/2016 S.C. TAKARA SOLUTIONS S.R.L. Plăcerea de a dărui

29 M 2016 02659 12/04/2016 S.C. KÖBER S.R.L. PITURA

30 M 2016 02660 12/04/2016 TELMAN UZUN BIOTECA

31 M 2016 02661 12/04/2016 FLOROIU VICTOR ADRIAN Iluminat adaptat naturii umane

32 M 2016 02662 12/04/2016 S.C. PARISSUN S.R.L. monSoleil

33 M 2016 02665 12/04/2016 ALUPEI SILVIU-CEZAR
SCARLAT MARIAN

Metropola B-IF

34 M 2016 02666 12/04/2016 ASOCIAŢIA CREŞTEM ROMÂNIA
ÎMPREUNĂ

Plantează în România

35 M 2016 02668 12/04/2016 S.C. RAPID GUARD S.R.L. RAPID GUARD

36 M 2016 02669 12/04/2016 ASOCIAŢIA CREŞTEM ROMÂNIA
ÎMPREUNĂ

ASOCIAŢIA CREŞTEM
ROMÂNIA ÎMPREUNĂ

37 M 2016 02670 12/04/2016 S.C. MOONYCAT SRL-D moony
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38 M 2016 02671 12/04/2016 RECKITT BENCKISER
(SWITZERLAND) AG

Simţi că eşti acasă

39 M 2016 02672 12/04/2016 S.C. GOXBODY SRL-D GOXBODY

40 M 2016 02673 12/04/2016 MATEESCU ROXANA CLAUDIA Anaisouk Atelier

41 M 2016 02674 12/04/2016 S.C. SECRET STARLINE AG
S.R.L.

Star Wash
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(210) M 2016 02386
(151) 12/04/2016
(732) FARCAS IOAN, Comuna Floreşti,

Str. Avram Iancu nr. 264, Judeţul Cluj,
407280, SAT FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

vintagetime

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02640
(151) 12/04/2016
(732) S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L., nr.

504, Judeţul Sălaj, DIOSOD
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
BUCUREŞTI

(540)

CONECTORO

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşu

 (531) Clasificare Viena:011515; 270501;
270502; 270508; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor (exceptând
transportul) a instalatiilor, echipamentelor şi
accesoriilor profesionale pentru irigaţii în
sectorul agricol şi rezidenţial, a maşinilor şi
utilajelor de săpat şanţuri, subtraversat,
decopertat gazon, pentru a le permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii de
întreţinere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02641
(151) 12/04/2016
(732) S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L., nr.

504, Judeţul Sălaj, , DIOSOD
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
BUCUREŞTI

(540)

Hidrotechnika tehnica irigării

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşu

(531) Clasificare Viena:011513; 011515;
260301; 261106; 270501; 270502;
270507; 270511; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor (exceptând
transportul) a instalaţiilor, echipamentelor şi
accesoriilor profesionale pentru irigaţii în
sectorul agricol şi rezidenţial, a maşinilor şi
utilajelor de săpat şanţuri, subtraversat,
decopertat gazon, pentru a le permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii de
întreţinere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02642
(151) 12/04/2016
(732) S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L., nr.

504, Judeţul Sălaj, , DIOSOD
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
BUCUREŞTI

(540)

CLOSCA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a îngrăşămintelor organice
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02643
(151) 12/04/2016
(732) S.C. HIDROTECHNIKA S.R.L., nr.

504, Judeţul Sălaj, , DIOSOD
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
BUCUREŞTI

(540)

BALTATA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a îngrăşămintelor organice
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02644
(151) 12/04/2016
(732) ANGHELESCU CRISTIAN

ARISTEL, Str. Vasile Lascăr nr. 158,
ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
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

(540)

LittleMe

(531) Clasificare Viena:030114; 030116;
030124; 270501; 270507;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02645
(151) 12/04/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI ROMANIA 

(540)

OSCARS

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02646
(151) 12/04/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI ROMANIA 

(540)

MERT PARADISE

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02647
(151) 12/04/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI ROMANIA 

(540)

MERT DOUBLE-UP

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de brou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02648
(151) 12/04/2016
(732) WINDOORS EVOLUTION S.R.L.,

Str. Valsanesti nr. 1, T 7, sector3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WINDOORS EVOLUTION

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:010706; 070101;

070106; 070124; 070302; 240701;
240723; 270501; 270508; 290113;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02666
(151) 12/04/2016
(732) A S O C I AŢ I A  C R E ŞT E M

ROMÂNIA ÎMPREUNĂ, Str.
Carpaţilor nr. 60, Parcul Industrial
Metrom, ob. 156, judeţul Braşov,
500269, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Plantează în România

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02665
(151) 12/04/2016
(732) ALUPEI SILVIU-CEZAR, Str.

Vidin nr. 3, bl. 51, sc. 2, et. 3, ap. 33,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SCARLAT MARIAN, Şos. Mihai
Bravu nr. 305, bl. 14A, sc. 1, et. 9, ap.
35, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Metropola B-IF

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02668
(151) 12/04/2016
(732) S.C. RAPID GUARD S.R.L., Calea

Brăilei nr. 5A, Localitatea Ianca,
judeţul Brăila, , IANCA ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

RAPID GUARD

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02669
(151) 12/04/2016
(732) A S O C I AŢ I A  C R E ŞT E M

ROMÂNIA ÎMPREUNĂ, Str.
Carpaţilor nr. 60, Parcul Industrial
Metrom, ob. 156, judeţul Braşov,
500269, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA CREŞTEM ROMÂNIA       
                    ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena:020704; 020716;
020723; 270501; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02670
(151) 12/04/2016
(732) S.C. MOONYCAT SRL-D, Bd.

Iancu de Hunedoara nr. 54B, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

moony

(591) Culori revendicate:maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 261301;

270501; 270502; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02672
(151) 12/04/2016
(732) S.C. GOXBODY SRL-D, Str. Sg.

Constantin Muşat nr. 13, cam. 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

GOXBODY

(591) Culori revendicate:roşu, negru

 (531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270506; 270510; 290112;  

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

41 Cursuri de exerciţii fizice; supravegherea
executării exerciţiilor fizice; servicii pentru
furnizarea echipamentelor pentru exerciţii
fizice; furnizare de instalaţii pentru practicarea
exerciţiilor fizice; furnizarea de instalaţii
pentru fitness şi exerciţii fizice; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness);
servicii de consiliere pentru menţinerea
condiţiei fizice (fitness); servicii de pregătire
pentru menţinerea condiţiei fizice (fitness);
servicii furnizate de către cluburile de fitness;
furnizare de servicii educaţionale referitoare la
fitness; servicii de formare în domeniul
fitnessului; servicii ale unui antrenor personal
(fitness); servicii oferite de centrele de fitness;
servicii oferite de centre de fitness; servicii ale
cluburilor de fitness; consultanţă în materie de
fitness; pregătire în domeniul fitnessului;
coordonarea antrenamentelor de fitness.
44 Consultanţă în domeniul îngrijirii corpului
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şi a frumuseţii; servicii consultative privind
pierderea în greutate; servicii consultative
privind controlul greutăţii; servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate; servicii
de consultanţă în vederea pierderii în greutate;
servicii pentru scăderea în greutate; servicii
pentru planificarea programelor de scădere în
greutate; servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grăsimii; servicii
personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei; tratamente pentru
controlul greutăţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02673
(151) 12/04/2016
(732) MATEESCU ROXANA CLAUDIA,

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 1, et. 3,
ap.  15,  sector 3,  032174,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Anaisouk Atelier

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02674
(151) 12/04/2016
(732) S.C. SECRET STARLINE AG

S.R.L., Str. Episcop Grigore Leu nr.
93, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Star Wash

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02629
(151) 12/04/2016
(732) CORNELIUS S.R.L., Nr. 604, Jud.

S u c e a v a ,  ,  D A R M A N EŞT I
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)

CORNELIUS

(591) Culori revendicate:crem, crem închis,
verde, galben, alb

  (531) Clasificare Viena:050320; 070113;
090110; 250119; 260116; 270501;
290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, produse de brutărie, pâine,
covrigi, produse de patiserie şi cofetărie,
dulciuri, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02630
(151) 12/04/2016
(732) S.C. SECRET SECURITY S.R.L.,

Str. Principală, nr. 314, Jud. Mureş, ,
RUSII MUNTI ROMANIA 

(540)

SECRET SECURITY

(531) Clasificare Viena:010103; 010110;
020904; 260105; 260116; 260121;
261507;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02632
(151) 12/04/2016
(732) BUDAI ALEXANDRU, Str. Cuza

Vodă, nr. 2A, sc. B, et. 3, ap. 33, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

EROND

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02633
(151) 12/04/2016
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Lisabona nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ÎNVEŢI Şl CÂŞTIGI

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

 (531) Clasificare Viena:260112; 260116;
260304; 260418; 270501; 290114;  

(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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02634
(151) 12/04/2016
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7,
et. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

buzz BOOKS

(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
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de calatorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02636
(151) 12/04/2016
(732) S.C. CROWN LIDER S.R.L., Şos.

de Centură, nr. 55A, Jud. Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

CROWNLIDER

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
281C), auriu (pantone 872C)

 (531) Clasificare Viena:240903; 240905;
240910; 261112; 270501; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu exceptia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
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39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02637
(151) 12/04/2016
(732) SLOTEA MIRABELA, Bdl. Nicolae

Romanescu, nr. 203B, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA 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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Lolitta DULCE DE LECHE

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02638
(151) 12/04/2016
(732) S.C. AMC MOTORSPORT S.R.L.,

Str. Ştefan Baciu nr. 5, et. 6, ap. 38,
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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

amc MOTORSPORT

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

 (531) Clasificare Viena:180109; 180123;
270501; 270517;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
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 02639
(151) 12/04/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI ROMANIA 

(540)

MERT OSCAR

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02649
(151) 12/04/2016
(732) S.C. DUPONT EXIM S.R.L., Str.

Drumul Gilaului nr. 7F, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PASTRY CHEF

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02651
(151) 12/04/2016
(732) CIUPE MIRCEA, Bdul. I.C.

Brătianu nr. 20, sc. B, et. 4, ap. 30,
sector 3, 030175, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

          E-MOBILITY                                
Transportation-Motion-Car

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

140110; 270501; 270506; 270508;
270515; 270521; 290112;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare (automate
de vânzare).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografice, 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; echipamente pentru stingerea
incendiilor.

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02671
(151) 12/04/2016
(732) R E C K I T T  B E N C K I S E R

(SWITZERLAND) AG, Richtistrasse
5,, CH-8304, WALLISELLEN
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str. Gral.
David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Simţi că eşti acasă

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

3 Produse pentru parfumarea ambianţei;
difuzoare cu beţişoare (parfumuri), potpuriuri,
uleiuri esenţiale, parfum, conuri parfumate,
beţisoare parfumate, săculeţe parfumate,
sprayuri parfumate, sprayuri de cameră;
produse pentru parfumarea sau odorizarea
aerului; dispozitive de împrospătarea aerului
din încăperi.
4 Lumânări; lumânări parfumate (pentru
parfumare).
5 Produse pentru împrospătarea aerului;
produse pentru purificarea aerului;
deodorante, altele decât pentru uz personal;
produse pentru neutralizarea mirosurilor;
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produse pentru neutralizarea mirosurilor
pentru utilizarea pe covoare, textile şi în aer.
11 Aparate şi instrumente, toate pentru
parfumarea, purificarea sau împrospătarea
atmosferei; unităţi de distribuire şi difuzoare
pentru parfumuri de încăpere; piese şi
accesorii pentru toate bunurile menţionate mai
sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02652
(151) 12/04/2016
(732) MINDEA STEFAN-ALEXA, Str.

Oituz nr. 29, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

NEUROCHIRURGIE MINIM                   
      INVAZIVA

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţiilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02653
(151) 12/04/2016
(732) S.C. ROYAL HAIR S.R.L., Str.

Dealu Crucii nr. 899, comuna Scheia,
jud. Suceava, , SAT SFANTU ILIE
ROMANIA 

(540)

OSKAR SHOP

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
152C), galben, gri, negru (pantone
black)

 (531) Clasificare Viena:020301; 020323;
270501; 270502; 270508; 290113;  

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

26 Dantelă şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; extensii de păr.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
(saloane de coafură) sau pentru animale;
servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02654
(151) 12/04/2016
(732) PASTRY SHOP PETRUST SRL-D,

Bd. Victoriei nr. 23, jud. Sibiu,
550024, SIBIU ROMANIA 

(540)

LA BABA CLOANTA

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

29 Chipsuri (cartofi prăjiţi).
30 Produse de patiserie; produse de cofetărie
dulci aromate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02655
(151) 12/04/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

BISKIATO

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02656
(151) 12/04/2016
(732) STOICA RADU, Str. Sf. Elefterie nr.

16, sector 5, 050524, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

                       Boutique du Pain

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

30 Produse de patiserie; cafea; cafea aromată;
cafea decafeinizată; cafea solubilă; cafea
măcinată; amestecuri de cafea; cafea cu lapte;
băuturi din cafea; concentrate de cafea; boabe
de cafea; cafea gata preparată; arome de cafea;
cafea cu gheaţă; boabe de cafea măcinate;
boabe de cafea prăjite; băuturi pe baza de
cafea; amestecuri de cafea şi cicoare; produse
de patiserie; pateuri (patiserie); deserturi
preparate (produse de patiserie); produse de
patiserie proaspete; produse de patiserie cu
fructe; produse de patiserie cu ciocolată;
produse de patiserie conţinând creme; rulouri
de primăvară (produse de patiserie); preparate
aromatice pentru produse de patiserie; produse
de patiserie care conţin fructe; produse de
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patiserie umplute cu fructe; produse de
patiserie continand creme şi fructe; prăjituri;
amestecuri pentru prăjituri; preparate pentru
prăjituri; prăjituri cu fructe; prăjituri cu
ciocolată; arome pentru prăjituri; prăjituri cu
cremă; prăjituri cu căpşuni; glazuri pentru
prăjituri; glazură pentru prajituri; aluat de
prăjituri; prafuri (pudre) pentru prăjituri;
prăjituri cu fructe glasate; amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor; praf pentru prepararea
prăjiturilor; dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor; prăjituri cu blat pufos congelate;
prăjituri pe bază de îngheţată; pâine; pâine
proaspată; pâine crocantă; pâine nefermentată;
pâine semicoaptă; pâine integrală; pâine
multicereale; chifle moi (pâine); pâine la
aburi; aluat de pâine; pâine de secară;
hamburgeri în pâine; pâine şi chifle; pâine cu
umplutură; lipii pentru sandvişuri (pâine);
pâine făcută cu drojdie.
43 Servicii de cazare temporară; restaurante
de delicatese; restaurante (servirea mesei);
restaurante pentru turişti; rezervări pentru
restaurante şi mese; servicii ale bistrourilor;
furnizare de alimente şi băuturi în bistrouri;
servicii de restaurant cu servire la pachet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02657
(151) 12/04/2016
(732) CEAUSU ALEXANDRU, Str. Creata

nr. 3-5, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) IONESCU TUDOR, Str. Mureşenilor
nr. 10, ap. 4, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

FOODOO PEOPLE

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume o conservate,
congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02658
(151) 12/04/2016
(732) S.C. TAKARA SOLUTIONS S.R.L.,

Şos. Colentina nr. 16, bl. A1, et. 11,
ap. 84-anexa 4, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Plăcerea de a dărui

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02659
(151) 12/04/2016
(732) S.C. KÖBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

PITURA

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru (pantone 2766)

  
(531) Clasificare Viena:010302; 010317;

260108; 260116; 260304; 260416;
261325; 270501; 290113;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02660
(151) 12/04/2016
(732) TELMAN UZUN, Str. Lev Tolstoi

24/1, ap. 236, , CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) VENTIS LAW OFFICE SRL-D, Str.
Gardeniei nr. 2F, ap. 1, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

BIOTECA

(531) Clasificare Viena:050319; 050320;
051306; 270501; 270502; 270504;
270510;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02661
(151) 12/04/2016
(732) FLOROIU VICTOR ADRIAN, Str.

Theodor Speranţia nr. 123, ap. 4.5,
sect. 3, 030933, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
Iluminat adaptat naturii umane

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02662
(151) 12/04/2016
(732) S.C. PARISSUN S.R.L., Şos. Nicolae

Titulescu nr. 14, parter, bl. 21, sect. 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

monSoleil
(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena:010317; 010320;
270501; 270524; 290112;  

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

44 Servicii de igiena şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜


