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(210) M 2016 03353
(151) 13/05/2016
(732) S.C. VADOVA S.R.L., Str. Racoviţă
nr. 164, jud. Vâlcea, COMUNA
BUDEŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

RODYS

(210) M 2016 03431
(151) 13/05/2016
(732) S.C. EMA S.A., Str. Baltagului nr. 1,
judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(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
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03430
(151) 13/05/2016
(732) S.C. JUMBO EC.R S.R.L., Bdul.
Theodor Pallady nr. 51G, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

TRICOTAJE EMA since 1907
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(540)

(531) Clasificare Viena:020316; 020323;
261108; 270501; 270502; 270508;
270711; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte (pulovere, veste, articole
similare tricotate şi/sau croşetate);
încălţăminte; coifură (îmbrăcăminte).
35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de bunuri, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, acestea
putând fi asigurate prin toate mijloacele de

the art of PANTOMIME
(591) Culori revendicate:mov, galben
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
020316; 020323; 020508; 020523;
251201; 270501; 270502; 290114;
2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 13.05.2016

informare a publicului vizând toate categoriile
de bunuri şi servicii; magazine, declaraţii,
anunţuri, cataloage de vânzare, corespondenţă,
mijloace electronice cum sunt site-uri web
(magazine on-line).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03426
(151) 13/05/2016
(732) GROSU ART STUDIO S.R.L., Str.
Elena Caragiani nr. 27, bl. XIIE, sc. 1,
et. 2, ap. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 03425
(151) 13/05/2016
(732) S.C. TEAM ANDAVA S.R.L., B-dul.
Voluntari, nr. 86, Jud. Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

Grosu ART STUDIO
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii de arhitectură; consultanţă în
arhitectura; servicii de design interior; servicii
de consultanţă în materie de design interior;
servicii de design în domeniul arhitecturii;
servicii de design de produs; servicii de design
textil; realizarea de planuri (construcţii);
proiectarea (designul) spaţiului interior;
design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare; design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare; servicii de design de
brand.

ANA
(531) Clasificare Viena:020301; 020303;
260118; 260207; 270501; 270502;
(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 dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate
clase:
5 Comprese, tampoane pentru alăptare.
41 Educaţie, organizarea şi conducerea
simpozioane; organizarea şi conducerea
workshop-uri.
44 Asistenţă medicală, masaj, servicii
masaj, servicii de psihologie.

(210) M 2016 03427
(151) 13/05/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.
8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA
(540)
MARGELE MAGICE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, deocraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

pe
de
de
de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03428
(151) 13/05/2016
(732) GROSU VICTOR, Str. Elena
Caragiani, nr. 27, bl. XIIE, sc. 1, et. 2,
ap. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03432
(151) 13/05/2016
(732) KORICHE MARIA CRISTINA
PERSOANA
FIZICA
AUTORIZATA, Str. Alexandru Ioan
Cuza, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 8, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(540)

(540)

HOUSE4LIFE
(531) Clasificare Viena:260417; 270501;
270502; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii imobiliare; afaceri imobiliare;
servicii financiare.
37 Construcţii; servicii de dezvoltare
imobiliara (construcţii); servicii de construcţii
de clădiri; lucrări de reparaţii la clădiri;
servicii de renovare a clădirilor; servicii de
restaurare a clădirilor; servicii de renovare
interioară a clădirilor; servicii de întreţinere a
clădirilor; servicii de vopsire a clădirilor;
servicii de curăţare interioara şi exterioară de

Lapte de Mama by Cristina Koriche
(591) Culori revendicate:alb, roz
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
050521; 260418; 270501; 270502;
270509; 290112;

4
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clădiri; servicii de informaţii privind
construcţia de clădiri; managementul
proiectelor pe santier privind construcţia
clădirilor; închiriere de echipamente folosite
la construcţia de clădiri; servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare; servicii de instalaţii
electrice; lucrări de instalaţii sanitare; servicii
de instalare şi reparaţii pentru instalaţii de
încălzire; demolări de construcţii.
42 Servicii de arhitectură; consultanţă în
arhitectură; servicii de design interior; servicii
de consultanţă în materie de design interior;
servicii de design în domeniul arhitecturii;
servicii de informare privind combinaţiile de
culori, vopsele şi mobilier pentru design
interior; servicii de design textil; planuri
(realizarea de planuri (construcţii); proiectarea
(designul) spaţiului interior; design
arhitectural pentru decoraţiuni exterioare;
design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare.

(210) M 2016 03435
(151) 13/05/2016
(732) JURGIU IONEL-MARIAN, Calea
Naţională nr. 107, bl. O3, ap. 16, jud.
Botoşani, 710061, BOTOŞANI
ROMANIA
(540)

TRIBUNALUL DE ARBITRAJ
INSTITUTIONALIZAT BOTOSANI
(591) Culori revendicate:negru, auriu, roşu,
galben, albastru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:010105; 011108;
050317; 170302; 240711; 240723;
260116; 260118; 270112; 290115;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

5
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(210) M 2016 03421
(151) 13/05/2016
(732) EXE SOFTWARE S.R.L., Str.
Pascani nr. 8, bl. 728, sc. A, ap. 36,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03429
(151) 13/05/2016
(732) S.C. HIPER AMBROZIA S.R.L.,
Str. Bobâlna nr. 10A, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PIGEON ANYWHERE IS NEVER TOO
FAR
(591) Culori revendicate:albastru, turquoise
(531) Clasificare Viena:030711; 030724;
270501; 270502; 270507; 270519;
290112;

AMBROZIA
(591) Culori revendicate:mov, auriu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini 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.
38 Telecomunicaţii.

(531) Clasificare Viena:010706; 011112;
011509; 020316; 020317; 020323;
260106; 260116; 260118; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi vegani, crackersi, turtă dulce.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(210) M 2016 03433
(151) 13/05/2016
(732) S.C. WE ARE MONO S.R.L., Bdul.
Schitu Măgureanu nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03422
(151) 13/05/2016
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA - în
insolvenţă, Şos. Bucureşti - Ploieşti
nr. 172-176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

T SHIRT VAN

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artisi;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

TU DECIZI
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

7
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produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 03423
(151) 13/05/2016
(732) K.G.B. DIVISION SRL-D, Str.
Principală, nr. 424, Comuna Budila,
Jud. Braşov, , BUDILA ROMANIA
(540)
PROTECT KG DIVISION
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor, bunurilor şi
indivizilor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03434
(151) 13/05/2016
(732) S.C. TERRA VERDE PROD S.R.L.,
Comuna Dobrovăţ, Str. Ştefan cel
Mare şi Sfânt nr. 1161, parter, biroul
2, Judeţul Iaşi, , SAT DOBROVĂŢ
ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03424
(151) 13/05/2016
(732) S.C. TEAM ANDAVA S.R.L., B-dul.
Voluntari, nr. 86, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

TERRA PROD

LICURICI

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, maro

(531) Clasificare Viena:011112; 011509;
260115; 270501; 270502; 270508;

(531) Clasificare Viena:010509; 050105;
050116; 270311; 270501; 270508;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
8
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proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, drojdie,
sare, muştar; oţet, sosuri; condimente.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume

˜˜˜˜˜˜˜

9

ERAT{

La depozitul M 2016/03335 din data de 10.05.2016, publicat în data de
17.05.2016, dintr-o eroare material| clasele au fost publicate eronat.
Corect sunt:
Clasa 37:

Clasa 39:
Clasa 40:

Verificare de automobile Õi de piese ale acestora înaintea lucr|rilor de întreÛinere
Õi de reparaÛie, întreÛinerea de piese Õi accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, reparaÛii Õi întreÛinere de automobile, reparaÛii auto pe marginea
drumului, reparaÛii sau întreÛinere de distribuitoare automate, vulcanizare de
anvelope de automobil (reparaÛii), reparaÛii sau întreÛinere de autovehicule cu
dou| roÛi, întreÛinere Õi reparaÛii de autovehicule pentru transportul de pasageri,
reparaÛii Õi finisaje de caroserii de automobile efectuate pentru terÛi, instalare de
echipamente electrice Õi electronice în automobile, întreÛinere, service Õi
reparare de motoare Õi electromotoare, sp|larea autovehiculelor, vopsitul
autovehiculelor (întreÛinere), servicii de recondiÛionare automobile, cur|Ûarea
automobilelor, întreÛinerea automobilelor, gresarea automobilelor, lubrifierea
automobilelor, vopsirea automobilelor (întreÛinere), sp|larea autovehiculelor,
repararea tapiÛeriei autovehiculelor, cur|Ûare complet| pentru automobile,
montare parbrize pentru autovehicule, montare geamuri pentru autovehicule,
instalare de accesorii pentru automobile, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule.
Servicii de depozitare de piese pentru autovehicule.
Tuning pentru motoarele vehiculelor cu motor, tuning pentru electromotoare Õi
motoare de automobile, tuning de motoare Õi electromotoare, Õlefuirea
automobilelor, finisare de automobile, aplicare de motive decorative pe
automobile, tuning pentru electromotoare Õi motoare de automobile, montare
personalizat| a elementelor de interior pentru automobile.

ERATA

Referitor la depozitul M 2016/03345 înregistrat în data de 10/05/2016,
publicat in data de 17/05/2016, dintr-o eroare material| clasa de servicii 35 a fost
incomplet publicat|.
Corect este: clasa 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; lucr|ri de birou, regruparea în avantajul terÛilor a
produselor din clasele 29 Õi 30 (cu excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le cumpere comod, servicii de informare a
consumatorilor.

