
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 14.06.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 21.06.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de
14/06/2016

1

Cereri Mărci publicate în data de 21/06/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04086 14/06/2016 S.C. DONAD TURISM S.R.L. CARNE DE ŞOLD DIN

TRANSILVANIA

2 M 2016 04090 14/06/2016 S.C. DERATI SERV S.R.L. santura Aliatul tău natural

3 M 2016 04234 14/06/2016 MAGA VASILE MUZA

4 M 2016 04235 14/06/2016 MAGA VASILE MUZA LASĂ-TE INSPIRAT

5 M 2016 04236 14/06/2016 S.C. VH NO FIRE S.R.L. VH NO FIRE S.R.L.

6 M 2016 04237 14/06/2016 VADUVA FLORIAN ASOCIATIA SPORTIVA
SPORTING JUNIORS

7 M 2016 04238 14/06/2016 S.C. TERAPIE PENTRU
MISCARE LIBERA S.R.L.

TERAPIE PENTRU MISCARE

8 M 2016 04239 14/06/2016 S.C. YANBELL S.R.L. TOPOLIN

9 M 2016 04240 14/06/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Bye Bye WiFi

10 M 2016 04241 14/06/2016 S.C. CONSOLIGHT COM S.R.L. ELMAX

11 M 2016 04242 14/06/2016 S.C. LS INTERNATIONAL S.R.L. ANSA LIQUOR STORE NON
STOP

12 M 2016 04243 14/06/2016 S.C. SESTRA SALON S.R.L. SESTRA SALON

13 M 2016 04244 14/06/2016 S.C. PICNIC STAR PROD S.R.L. PATE FERMIER

14 M 2016 04246 14/06/2016 GHP PLEXIGLAS CENTRAL
S.R.L.

GHP

15 M 2016 04247 14/06/2016 LUX EXPERT LDA misalto

16 M 2016 04248 14/06/2016 DINAMIC GENERAL SECURITY
S.R.L.

DINAMIC GENERAL SECURITY

17 M 2016 04250 14/06/2016 S.C. MACAMIRU S.R.L. COOL KIDS
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18 M 2016 04251 14/06/2016 S.C. CRESCENT ADVERTISING
S.R.L.

POCKET GUIDE

19 M 2016 04252 14/06/2016 BASOC VIOLETA RQ RAQUETTE

20 M 2016 04253 14/06/2016 PADUREA ALBASTRA S.R.L. FRUTchi

21 M 2016 04254 14/06/2016 S.C. COSMO PHARM S.R.L. ADVANCED KIDS

22 M 2016 04255 14/06/2016 S.C. ACVAMARIN 2 MAI S.R.L. ACVAMARIN

23 M 2016 04256 14/06/2016 S.C. UNICARM S.R.L. MAGIC, magie cu lapte

24 M 2016 04257 14/06/2016 S.C. UNICARM S.R.L. Magic, magie cu lapte

25 M 2016 04258 14/06/2016 S.C. UNICARM S.R.L. acrobat, acrobaţie cu lapte

26 M 2016 04259 14/06/2016 S.C. UNICARM S.R.L. ACROBAT, acrobaţie cu lapte

27 M 2016 04260 14/06/2016 LUSIO LIVING SRL-D mansarda copiilor

28 M 2016 04261 14/06/2016 S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND
M.D.SRL

MAPAMOND travel agency

29 M 2016 04262 14/06/2016 LUSIO LIVING SRL-D Joaca de weekend

30 M 2016 04263 14/06/2016 S.C. NVM NEW VISION S.R.L. www.tripeconomy.com

31 M 2016 04264 14/06/2016 S.C. NVM NEW VISION S.R.L. www.eulogis.com

32 M 2016 04265 14/06/2016 S.C. NVM NEW VISION S.R.L. www.directrestaurant.ro

33 M 2016 04266 14/06/2016 OCTAV FLORIN ZAVERA

34 M 2016 04267 14/06/2016 POPESCU ECATERINA SIMONA SUZANA RIBS & WINGS

35 M 2016 04268 14/06/2016 ALEGRIA ONLINE SHOPS S.R.L. Alegria

36 M 2016 04269 14/06/2016 COMITNET S.R.L. -D GHID LOCAL
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(210) M 2016 04090
(151) 14/06/2016
(732) S.C. DERATI SERV S.R.L., Jud.

Vrancea ,  ,  CÎMPINEANCA
ROMANIA 

(540)

santura Aliatul tău natural

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

  
(531) Clasificare Viena:050313; 261125;

261325; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04086
(151) 14/06/2016
(732) S.C. DONAD TURISM S.R.L., Str.

Bodului nr. 727, Comuna Hălchiu,
judeţul Braşov, , SAT HĂLCHIU
ROMANIA 

(540)

CARNE DE ŞOLD DIN
TRANSILVANIA

 

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04234
(151) 14/06/2016
(732) MAGA VASILE, Str. Gruieţi nr. 125,

judeţul Alba, 517658, TĂRTĂRIA
ROMANIA 

(540)

MUZA

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; pensule;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); coperte (papetărie);
plicuri (papetărie); blocuri (papetărie);
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şabloane (papetărie); fişe (papetărie); dosare
(papetărie); clasoare (papetărie); cutii pentru
papetărie; plicuri de papetărie; articole de
papetărie; carneţele de buzunar (papetărie);
invitaţii (articole de papetărie); mape de hârtie
(papetărie); dosare pentru documente
(papetărie); mape pentru scris (papetărie);
agende folosite în papetărie; articole de
papetărie pentru petreceri; articole de
papetărie pentru cadouri; cutii pentru articole
de papetărie; articole de papetărie pentru
birou; articole de papetărie pentru scris;
articole de papetărie şi accesorii educative;
articole de papetărie confecţionate din hârtie;
articole de papetărie din hârtie pentru birou;
fotografii; fotografii şcolare; fotografii
imprimate; suporturi pentru fotografii; rame
pentru fotografii; fotografii neînrămate şi
înrămate; fotografii ale jucătorilor pentru
colecţionari; paspartuuri din hârtie pentru
fotografii; cărţi promoţionale (albume de
fotografii); pagini de albume de fotografii;
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri;
pagini din albume (pentru fotografii, tăieturi
din ziare); reviste (publicaţii periodice);
reviste cu postere; reviste de benzi desenate;
reviste bulevardiere cu desene; coperte
(coperţi) de reviste; reviste de benzi desenate;
reviste ca suplimente la ziare; cărţi; cărţi
documentare; cărţi şcolare; cărţi manuscrise;
registre (cărţi); cărţi ilustrate; cărţi educative;
cărţi comemorative; cărţi pentru semnături;
cărţi de vizită; cărţi de bucate; cărţi poştale
nescrise; cărţi de desen; cărţi poştale şi cărţi
poştale ilustrate; cărţi pentru copii; cărţi cu
nume; cărţi de colorat; cărţi de poveşti; cărţi
de pictură; cărţi pentru dictare; cărţi
non-ficţiune; cărţi de ficţiune; cărţi cu reţete
culinare; cărţi legate cu spirală; cărţi cu artă
grafică; cărţi cu modele de tapet; cărţi cu
mostre de tapet; cărţi cu abţibilduri pentru
activităţi; cărţi de poveşti pentru copii; cărţi de

joc cu întrebări; cărţi poştale cu răspunsuri
tipărite; colecţii de cărţi non-ficţiune; colecţii
de cărţi de ficţiune; cărţi de desenat sau de
scris; ziare; ziare cotidiene; materiale pentru
artişti plastici; panouri publicitare din hârtie;
panouri publicitare tipărite din hârtie;
almanahuri; machete arhitecturale; obiecte de
artă şi figurine din hârtie şi carton şi machete
arhitectonice; calendare; calendare tipărite;
calendare de birou; calendare de perete;
calendare de buzunar; calendare cu foi
detaşabile; foi de schimb pentru calendare;
figurine din hârtie; figurine din carton; hărţi;
hărţi geografice; hărţi rutiere; postere din
hârtie; tipărituri; tipărituri (gravuri); tipărituri
sub formă de imagini; orare imprimate;
felicitări; felicitări aniversare; felicitări de
Crăciun; felicitări pentru ocazii speciale;
felicitări (care însoţesc) cadouri; felicitări cu
mesaje motivaţionale; felicitări pentru ziua de
naştere.
28 Aparate de fotografiat de jucărie (care nu
fac fotografii); cărţi (jocuri); jocuri de cărţi;
cărţi de joc; cărţi de tarot (cărţi de joc);
cartonaşe de colecţie (jocuri de cărţi);
planoare (machete); machete de maşini
(jucării); machete auto (jucării); machete de
trenuri (jucării); machete de structuri (jucării);
machete de maşini (jucării); machete de
animale (jucării); machete de clădiri (jucării);
dispoziţii de machete de trenuri (jucării);
machete de maşini de jucărie; machete de
vehicule de jucărie; machete sub formă de
jucării; kituri pentru machete de jucărie;
machete de rachete de jucărie; piste pentru
machete de vehicule; kituri de machete (lucru
manual); seturi de machete de tren (jucării);
machete de maşini (jucării sau jocuri);
machete de maşini (articole de joacă); kituri
de asamblat machete la scară (jucării);
machete de jucării sub formă de maşini; seturi
de machete de trenuleţe de jucărie; kituri
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(vândute în întregime) pentru construcţia
machetelor (jucării); seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete
(jucătrii); machete în miniatură de maşini
(jucării sau articole de joacă); seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construcţia
machetelor de jucărie; seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcţia machetelor de
maşini; machete de teatru de jucărie sub formă
de seturi de teatru pentru copii; figurine de
jucărie; modele de figurine (jucării); figurine
de acţiune (jucării); figurine cu gât flexibil
(jucării); figurine ale eroilor de acţiune; seturi
de asamblare de figurine; haine pentru
figurine de jucărie; figurine de jucărie de
colecţie; seturi de joacă pentru figurine de
acţiune; jocuri de război cu figurine înfăţişând
soldăţei; figurine de acţiune (jucării sau
articole de joacă); figurine de jucărie care pot
lua diferite forme; decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de
acţiune; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun; jocuri; bowling (jocuri); sah
(jocuri); jocuri cu zaruri; jocuri de societate;
jocuri de petrecere; jetoane pentru jocuri;
jocuri cu inele; jocuri de manipulare; jocuri de
şah; jocuri de construcţie; jocuri de table;
jocuri cu cercuri; jocuri de domino; jocuri de
hochei; jocuri de masă; jocuri cu bile; jocuri
de tras la ţintă; miniaturi pentru jocuri de
război; jocuri electronice educative pentru
copii; jocuri cu întrebări şi răspunsuri; jucării,
jocuri, articole de joacă şi articole pentru
petrecere; jucării; jucării zornăitoare; vehicule
(jucării); pistoale (jucării); fluiere (jucării);
titireze (jucării); jucării muzicale; păpuşi
(jucării); jucării-balansoar; jucării flexibile;
jucării cu puşculiţe; jucării cu baterii; jucării
cu balansare; discuri zburătoare (jucării9;
jucării de lemn; jucării de construit; jucării cu
resorturi; jucării de tras; jucării pentru copii;
jucării pentru bebeluşi; jucării din lemn; seturi

de jucării; jucării din ţesături; jucării din
pânză; jucării de împins; puzzle-uri (jucării);
jucării de pluş; căluţi-balansoar (jucării);
jucării de călărit; jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării); jucării nemotorizate
pentru călărit; jucării pentru copii mici;
blocuri de asamblare (jucării); elemente de
construcţii (jucării); jucării care fac zgomot;
jucării legate de magie; jucării comercializate
la set; blocuri de construcţie (jucării); jucării
acţionate prin manetă; covoraşe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării); jucării
adaptate pentru activităţi educative;
dispozitive de făcut zgomot (jucării); articole
de îmbrăcăminte pentru jucării; jucării robot
care se transformă; mese multifuncţionale
pentru copii (jucării); xilofoane sub formă de
jucării muzicale; jucării sub formă de
puzzle-uri; jucării cu roţi acţionate prin
pedale; jucării de construcţii din mai multe
părţi; jucării de prindere pentru pătuţuri de
sugari; jucării artizanale vândute sub formă de
kit; seturi de jucării cu unelte de tâmplărie;
jucării sub formă de imitaţii de alimente;
vehicule cu patru roţi pentru copii (jucării);
jucării puse în vânzare sub formă de seturi;
cuburi de construcţii care pot fi îmbinate
(jucării); jucării care imită obiecte folosite de
adulţi în activitaţile cotidiene; covoraşe de
joacă destinate utilizării cu maşini de jucărie
(jucării); articole de gimnastică şi de sport;
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepţia articolelor de iluminat şi a
dulciurilor); mobilă pentru căsuţe de păpuşi;
decoraţiuni pentru căsuţe de păpuşi; camere de
păpuşi; paturi de păpuşi; măşti de jucărie;
maşini de jucărie; piste pentru maşini de
jucărie; maşini de jucărie cu pedale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 14/06/2016

6

(210) M 2016 04235
(151) 14/06/2016
(732) MAGA VASILE, Str. Gruieţi nr. 125,

judeţul Alba, 517658, TĂRTĂRIA
ROMANIA 

(540)

MUZA LASĂ-TE INSPIRAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; pensule;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); coperte (papetărie);
plicuri (papetărie); blocuri (papetărie);
şabloane (papetărie); fişe (papetărie); dosare
(papetărie); clasoare (papetărie); cutii pentru
papetărie; plicuri de papetărie; articole de
papetărie; carneţele de buzunar (papetărie);
invitaţii (articole de papetărie); mape de hârtie
(papetărie); dosare pentru documente
(papetărie); mape pentru scris (papetărie);
agende folosite în papetărie; articole de
papetărie pentru petreceri; articole de
papetărie pentru cadouri; cutii pentru articole
de papetărie; articole de papetărie pentru
birou; articole de papetărie pentru scris;
articole de papetărie şi accesorii educative;
articole de papetărie confecţionate din hârtie;
articole de papetărie din hârtie pentru birou;
fotografii; fotografii şcolare; fotografii
imprimate; suporturi pentru fotografii; rame
pentru fotografii; fotografii neînrămate şi
înrămate; fotografii ale jucătorilor pentru
colecţionari; paspartuuri din hârtie pentru
fotografii; cărţi promoţionale (albume de

fotografii); pagini de albume de fotografii;
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri;
pagini din albume (pentru fotografii, tăieturi
din ziare); reviste (publicaţii periodice);
reviste cu postere; reviste de benzi desenate;
reviste bulevardiere cu desene; coperte
(coperţi) de reviste; reviste de benzi desenate;
reviste ca suplimente la ziare; cărţi; cărţi
documentare; cărţi şcolare; cărţi manuscrise;
registre (cărţi); cărţi ilustrate; cărţi educative;
cărţi comemorative; cărţi pentru semnături;
cărţi de vizită; cărţi de bucate; cărţi poştale
nescrise; cărţi de desen; cărţi poştale şi cărţi
poştale ilustrate; cărţi pentru copii; cărţi cu
nume; cărţi de colorat; cărţi de poveşti; cărţi
de pictură; cărţi pentru dictare; cărţi
non-ficţiune; cărţi de ficţiune; cărţi cu reţete
culinare; cărţi legate cu spirală; cărţi cu artă
grafică; cărţi cu modele de tapet; cărţi cu
mostre de tapet; cărţi cu abţibilduri pentru
activităţi; cărţi de poveşti pentru copii; cărţi de
joc cu întrebări; cărţi poştale cu răspunsuri
tipărite; colecţii de cărţi non-ficţiune; colecţii
de cărţi de ficţiune; cărţi de desenat sau de
scris; ziare; ziare cotidiene; materiale pentru
artişti plastici; panouri publicitare din hârtie;
panouri publicitare tipărite din hârtie;
almanahuri; machete arhitecturale; obiecte de
artă şi figurine din hârtie şi carton şi machete
arhitectonice; calendare; calendare tipărite;
calendare de birou; calendare de perete;
calendare de buzunar; calendare cu foi
detaşabile; foi de schimb pentru calendare;
figurine din hârtie; figurine din carton; hărţi;
hărţi geografice; hărţi rutiere; postere din
hârtie; tipărituri; tipărituri (gravuri); tipărituri
sub formă de imagini; orare imprimate;
felicitări; felicitări aniversare; felicitări de
Crăciun; felicitări pentru ocazii speciale;
felicitări (care însoţesc) cadouri; felicitări cu
mesaje motivaţionale; felicitări pentru ziua de
naştere.
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28 Aparate de fotografiat de jucărie (care nu
fac fotografii); cărţi (jocuri); jocuri de cărţi;
cărţi de joc; cărţi de tarot (cărţi de joc);
cartonaşe de colecţie (jocuri de cărţi);
planoare (machete); machete de maşini
(jucării); machete auto (jucării); machete de
trenuri (jucării); machete de structuri (jucării);
machete de maşini (jucării); machete de
animale (jucării); machete de clădiri (jucării);
dispoziţii de machete de trenuri (jucării);
machete de maşini de jucărie; machete de
vehicule de jucărie; machete sub formă de
jucării; kituri pentru machete de jucărie;
machete de rachete de jucărie; piste pentru
machete de vehicule; kituri de machete (lucru
manual); seturi de machete de tren (jucării);
machete de maşini (jucării sau jocuri);
machete de maşini (articole de joacă); kituri
de asamblat machete la scară (jucării);
machete de jucării sub formă de maşini; seturi
de machete de trenuleţe de jucărie; kituri
(vândute în întregime) pentru construcţia
machetelor (jucării); seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete
(jucătrii); machete în miniatură de maşini
(jucării sau articole de joacă); seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construcţia
machetelor de jucărie; seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcţia machetelor de
maşini; machete de teatru de jucărie sub formă
de seturi de teatru pentru copii; figurine de
jucărie; modele de figurine (jucării); figurine
de acţiune (jucării); figurine cu gât flexibil
(jucării); figurine ale eroilor de acţiune; seturi
de asamblare de figurine; haine pentru
figurine de jucărie; figurine de jucărie de
colecţie; seturi de joacă pentru figurine de
acţiune; jocuri de război cu figurine înfăţişând
soldăţei; figurine de acţiune (jucării sau
articole de joacă); figurine de jucărie care pot
lua diferite forme; decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de

acţiune; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun; jocuri; bowling (jocuri); sah
(jocuri); jocuri cu zaruri; jocuri de societate;
jocuri de petrecere; jetoane pentru jocuri;
jocuri cu inele; jocuri de manipulare; jocuri de
şah; jocuri de construcţie; jocuri de table;
jocuri cu cercuri; jocuri de domino; jocuri de
hochei; jocuri de masă; jocuri cu bile; jocuri
de tras la ţintă; miniaturi pentru jocuri de
război; jocuri electronice educative pentru
copii; jocuri cu întrebări şi răspunsuri; jucării,
jocuri, articole de joacă şi articole pentru
petrecere; jucării; jucării zornăitoare; vehicule
(jucării); pistoale (jucării); fluiere (jucării);
titireze (jucării); jucării muzicale; păpuşi
(jucării); jucării-balansoar; jucării flexibile;
jucării cu puşculiţe; jucării cu baterii; jucării
cu balansare; discuri zburătoare (jucării9;
jucării de lemn; jucării de construit; jucării cu
resorturi; jucării de tras; jucării pentru copii;
jucării pentru bebeluşi; jucării din lemn; seturi
de jucării; jucării din ţesături; jucării din
pânză; jucării de împins; puzzle-uri (jucării);
jucării de pluş; căluţi-balansoar (jucării);
jucării de călărit; jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării); jucării nemotorizate
pentru călărit; jucării pentru copii mici;
blocuri de asamblare (jucării); elemente de
construcţii (jucării); jucării care fac zgomot;
jucării legate de magie; jucării comercializate
la set; blocuri de construcţie (jucării); jucării
acţionate prin manetă; covoraşe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării); jucării
adaptate pentru activităţi educative;
dispozitive de făcut zgomot (jucării); articole
de îmbrăcăminte pentru jucării; jucării robot
care se transformă; mese multifuncţionale
pentru copii (jucării); xilofoane sub formă de
jucării muzicale; jucării sub formă de
puzzle-uri; jucării cu roţi acţionate prin
pedale; jucării de construcţii din mai multe
părţi; jucării de prindere pentru pătuţuri de
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sugari; jucării artizanale vândute sub formă de
kit; seturi de jucării cu unelte de tâmplărie;
jucării sub formă de imitaţii de alimente;
vehicule cu patru roţi pentru copii (jucării);
jucării puse în vânzare sub formă de seturi;
cuburi de construcţii care pot fi îmbinate
(jucării); jucării care imită obiecte folosite de
adulţi în activitaţile cotidiene; covoraşe de
joacă destinate utilizării cu maşini de jucărie
(jucării); articole de gimnastică şi de sport;
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepţia articolelor de iluminat şi a
dulciurilor); mobilă pentru căsuţe de păpuşi;
decoraţiuni pentru căsuţe de păpuşi; camere de
păpuşi; paturi de păpuşi; măşti de jucărie;
maşini de jucărie; piste pentru maşini de
jucărie; maşini de jucărie cu pedale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04236
(151) 14/06/2016
(732) S.C. VH NO FIRE S.R.L., Str.

Constantin Sandu Aldea nr. 30B,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

VH NO FIRE S.R.L.

(591) Culori revendicate:maro, galben
(531) Clasificare Viena:011503; 240107;

240115; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de prevenire şi stingere a

incendiilor, activitate de pompieri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04237
(151) 14/06/2016
(732) VADUVA FLORIAN, Str. Plesani nr.

39, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA SPORTIVA SPORTING
JUNIORS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04238
(151) 14/06/2016
(732) S .C .  TERAPIE PENTRU

MISCARE LIBERA S.R.L., Bd.
Mărăşeşti nr. 21-23, camera 2, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TERAPIE PENTRU MISCARE

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

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 04239
(151) 14/06/2016
(732) S.C. YANBELL S.R.L., Şos.

Giurgiului nr. 94, Complex Progresul,
sector 4, 40674, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOPOLIN

(591) Culori revendicate:albastru închis,
bleu, grena, roz, verde deschis, violet

  
(531) Clasificare Viena:030520; 030524;

270501; 270508; 270523; 290115;  

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

41 Educaţie şi instruire; educaţie şi
divertisment; sisteme de joc (divertisment,
educaţie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04240
(151) 14/06/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bye Bye WiFi

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
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dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
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; automate de vânzare.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de

uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton; 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;
caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestor materiale sau din
materiale plastice.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
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sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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, 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; 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
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,

imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 04241
(151) 14/06/2016
(732) S.C. CONSOLIGHT COM S.R.L.,

Str. Pargarilor nr. 11, sector 2,
023383, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELMAX

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04242
(151) 14/06/2016
(732) S.C. LS INTERNATIONAL S.R.L.,

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 129, ap.
93, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2 CLUJ-NAPOCA

(540)

ANSA LIQUOR STORE NON STOP

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270524; 290112;  

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

35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terţi (achiziţie de bunuri pentru alte
întreprinderi); servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii); servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 14/06/2016

13

băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39 Servicii de distribuţie de băuturi, spre
exemplu de băuturi alcoolice.
43 Servire de băuturi alcoolice (alimentare
publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04244
(151) 14/06/2016
(732) S.C. PICNIC STAR PROD S.R.L.,

Str. Intr. Serg. Apostol Constantin, nr.
5, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PATE FERMIER

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

29 Pateuri pe bază de carne.
35 Regruparea în avantajul terţilor a pateurilor
pe bază de carne (exceptând transportului)
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04246
(151) 14/06/2016
(732) GHP PLEXIGLAS CENTRAL

S.R.L., Str. Arieşului nr. 66, bl. 256,
ap. 7, Jud. Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

GHP

 
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

270501; 270502;  

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

10 Aparate şi instrumente medicale şi
veterinare; aparate de anestezie; măşti de
anestezie; aparate folosite în analiză medicală;
aparate pentru măsurarea presiunii arteriale;
aparate pentru respiraţia artificială; aparate
pentru testarea sângelui; aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale; biberoane;
aparate de dializă; tetine de biberon (suzete);
ploşti; curele pentru uz medical; centuri
ortopedice; valize adecvate pentru
instrumentar medical; recipiente speciale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 14/06/2016

14

pentru deşeuri medicale; suporturi pentru
platfus; tuburi de drenaj pentru uz medical.
17 Cauciuc, cauciuc lichid, inele de cauciuc,
soluţii din cauciuc; opritoare din cauciuc;
cauciuc sintetic; amortizoare din cauciuc
pentru absorbirea şocurilor; capitonaj din
cauciuc sau plastic; gutapercă, gumă şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; garnituri de
etanşare; presgarnituri; ţevi flexibile
nemetalice; materiale plastice sub formă de
plăci, folii, blocuri, tije şi tuburi; fire de lipit
din plastic; fibre din plastic, cu excepţia celor
textile; folii din plastic, altele decât pentru
ambalat; pelicule din materiale plastice;
substanţe din plastic, semi-procesate; răşini
artificiale (produse semifinisate); răşini
sintetice (produse semifinisate).
40 Prelucrarea materialelor; informaţii despre
tratarea materialelor; reciclarea şi prelucrarea
maselor plastice; servicii de rafinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04247
(151) 14/06/2016
(732) LUX EXPERT LDA, Str. Rua dos

Emigrantes, nr. 22, Sismaria,
2425-625, LEIRIA PORTUGALIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

misalto

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

18 Portcarduri; serviete; portofele; genţi;
poşete; geamantane şi valize; umbrele.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de vânzare cu ridicata de
încălţăminte; servicii de vânzare cu amănuntul
de încălţăminte; servicii de vânzare cu ridicata
de accesorii pentru încălţăminte şi de produse
destinate îngrijirii articolelor de încălţăminte;
servicii de vânzare cu amănuntul de accesorii
pentru încălţăminte şi de produse destinate
îngrijirii articolelor de încălţăminte; servicii
de vânzare cu ridicata de îmbrăcăminte, de
articole care servesc la acoperirea capului, de
portcarduri, serviete, portofele, genţi, posete,
geamantane, valize, umbrele; servicii de
vânzare cu amănuntul de îmbrăcăminte, de
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articole care servesc la acoperirea capului, de
portcarduri, serviete, portofele, genţi, posete,
geamantane, valize, umbrele; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
gestiunea afacerilor comerciale; organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04248
(151) 14/06/2016
(732) DINAMIC GENERAL SECURITY

S.R.L., Str. Hagi-Dina nr. 7,
Construcţia C2, camera 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINAMIC GENERAL SECURITY

 
(531) Clasificare Viena:260207; 261112;

270112; 270501;  

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

45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,

valorilor şi consultanţă, servicii de pază a
transporturilor de bunuri şi valoril şi
consultanţă, servicii de gardă de corp.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04250
(151) 14/06/2016
(732) S.C. MACAMIRU S.R.L., Str. Bicaz,

nr. 21, Jud. Bacău, 600286, BACĂU
ROMANIA 

(540)

COOL KIDS

  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04251
(151) 14/06/2016
(732) S.C. CRESCENT ADVERTISING

S.R.L., Str. Vasile Lupu, nr. 37, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2 CLUJ-NAPOCA

(540)

POCKET GUIDE

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

270502; 270507; 290112;  

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

9 Publicaţii electronice descărcabile;
publicaţii electronice descărcabile sub formă
de reviste; publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat.
35 Publicitate on-line într-o reţea
informatizată; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet; furnizare de
informaţii comerciale (afaceri); furnizare de
informaţii privind publicitatea; furnizarea de
informaţii comerciale; furnizare de informaţii
publicitare.
38 Furnizarea accesului la informaţii pe

internet; furnizarea accesului la site-uri într-o
reţea electronică de informaţii.
39 Furnizare de informaţii despre zboruri;
furnizare de informaţii de calatorie; furnizarea
de informaţii despre călătorii; furnizare
computerizată de informaţii de călătorie;
furnizare de informaţii online despre călătorii;
furnizare de informaţii de călătorie pentru
turişti; furnizare de informaţii rutiere şi de
trafic; furnizare de informaţii privind
itinerariile de călătorie; furnizare de informaţii
pe internet despre călătorii; furnizare de
informaţii despre transport şi călătorii; servicii
pentru furnizarea de informaţii privind
calatoriile; servicii de furnizare de informaţii
referitoare la călătorii; furnizare de informaţii
pe internet despre călătorii turistice; furnizarea
de informaţii privind aspecte legate de
călătorii; furnizare de informaţii referitoare la
automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului; furnizare de informaţii pentru
turişti despre excursii şi tururi de oraş.
41 Publicare de publicaţii electronice;
furnizare de publicaţii electronice; servicii de
publicare on-line; furnizare de publicaţii
on-line; publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice; publicare electronică on-line de
periodice şi cărţi; publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate);
furnizare de informaţii on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet; furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile;
informaţii în domeniul educaţiei, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizata sau
de pe internet.
42 Furnizare de informaţii on-line, dintr-o
bază de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice; găzduire de
portaluri web; găzduire de pagini web
personalizate; găzduire de platforme pe
internet; găzduire de pagini web pe internet
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(hosting); găzduirea de conţinut digital pe
internet; găzduire de site-uri web pentru terţi;
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web);
servicii de găzduire, software ca şi serviciu şi
închiriere de software; creare, întreţinere şi
găzduire de site-uri web pentru alte persoane;
găzduirea unui site pentru stocare electronică
de fotografii digitale şi videoclipuri; găzduire
de spaţiu de memorie pe internet pentru
stocarea de fotografii digitale; găzduire de
spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse şi servicii;
servicii interactive de gazduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie
propriile sale conţinuturi şi imagini online.
43 Furnizare de informaţii referitoare la
baruri; furnizare de informaţii cu privire la
hoteluri; furnizare de informaţii despre
servicii de bar; furnizare de informaţii pe
internet despre cazare; furnizare de informaţii
online despre rezervări la hoteluri; furnizare
de informaţii pe internet despre cazarea
temporară.
44 Furnizare de informaţii în materie de
frumusete.
45 Servicii de reţele de socializare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04243
(151) 14/06/2016
(732) S.C. SESTRA SALON S.R.L., Str.

Gării de Nord, nr. 2, bl. C, sc. 3, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SESTRA SALON

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020301; 020302;

020323; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţie pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04256
(151) 14/06/2016
(732) S.C. UNICARM S.R.L., Str.

Principală nr. 314, judeţul Satu Mare,
4 4 7 3 5 5 ,  C O M U N A  V E T I S
ROMANIA 

(540)

MAGIC, magie cu lapte

  

(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, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Servicii de marketing, de promovare şi
publicitate a produselor din clasa 30;
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor din clasa 30 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04257
(151) 14/06/2016
(732) S.C. UNICARM S.R.L., Str.

Principală nr. 314, judeţul Satu Mare,
4 4 7 3 5 5 ,  C O M U N A  V E T I S
ROMANIA 

(540)

Magic, magie cu lapte

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

290101;  

(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, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Servicii de marketing, de promovare şi
publicitate a produselor din clasa 30;
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor din clasa 30 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04258
(151) 14/06/2016
(732) S.C. UNICARM S.R.L., Str.

Principală nr. 314, judeţul Satu Mare,
4 4 7 3 5 5 ,  C O M U N A  V E T I S
ROMANIA 

(540)

acrobat, acrobaţie cu lapte

(591) Culori revendicate:ciclamen, mov
  
(531) Clasificare Viena: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
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Servicii de marketing, de promovare şi
publicitate a produselor din clasa 30;
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor din clasa 30 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04259
(151) 14/06/2016
(732) S.C. UNICARM S.R.L., Str.

Principală nr. 314, judeţul Satu Mare,
4 4 7 3 5 5 ,  C O M U N A  V E T I S
ROMANIA 

(540)

ACROBAT, acrobaţie cu lapte

  

(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, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Servicii de marketing, de promovare şi
publicitate a produselor din clasa 30;
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor din clasa 30 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04252
(151) 14/06/2016
(732) BASOC VIOLETA, Str. I. Vieru nr.

17/1, ap. 32,, , Chişinău REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RQ RAQUETTE

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 270519;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte; articole de
încălţăminte; articole pentru acoperirea
capului; costume; short-uri; short-uri de baie;
costume de baie întregi; halate de baie; bikini;
curele din piele (îmbrăcăminte); costume de
balet; combinezoane; taioare-pantalon; chiloţi;
denimuri(îmbrăcăminte din-); jeanşi denim;
baticuri de purtat la gât; bretele de susţinere
pentru ciorapi (îmbrăcăminte); mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); jachete; pantaloni
scurţi (îmbrăcăminte); pantaloni lungi; fuste;

articole de îmbrăcăminte pentru sport; lenjerie
de corp; rochii de zi; rochii elegante; rochii
lungi de seară; cardigane; cămăşi cu mânecă
lungă sau scurtă; pulovere, pulovere cu glugă;
îmbrăcăminte pentru gravide; îmbrăcăminte
de noapte; pantaloni salopetă cu pieptar;
batiste de buzunar; pulovere cu guler pe gât;
pulovere; costume de ploaie; eşarfe; cămăşi;
cravate; costume de plajă; pulovere pe gât;
colanţi; ciorapi; pulovere; tricouri; costume de
bal mascat; veste; tunici; articole de
încălţăminte, şi anume, pantofi; cizme;
botoşei; sandale; papuci de casă; pantofi de
alergat; opincuţe de balet; articole care
servesc la acoperirea capului, şi anume pălării;
şepci; bonete; viziere; confecţionare de
pălării; bentiţe pentru cap.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04253
(151) 14/06/2016
(732) PADUREA ALBASTRA S.R.L., Str.

Orizont nr. 3, bl. D2, sc. B, ap. 30,
judeţul Cluj, , DEJ ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FRUTchi

(531) Clasificare Viena:010706; 010712;
050722; 260106; 270501; 270508;  

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

29 Fructe şi legume conservate, uscate,
deshidratate şi gătite (tratate termic); jeleuri,
gemuri, dulceţuri, compoturi. 
30 Dulciuri; produse de patiserie şi cofetărie,
inclusiv cu conţinutul de fructe sau cu
ingrediente pe bază de fructe. 
32 Sucuri şi băuturi răcoritoare din fructe;
sucuri şi băuturi răcoritoare pe bază de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04254
(151) 14/06/2016
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

ADVANCED KIDS

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

5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente alimentare (de uz
medical); vitamine şi minerale; preparate şi
suplimente pe bază de vitamine; preparate şi
suplimente cu minerale; preparate şi
suplimente din plante; preparate probiotice;
ierburi medicinale; produse igienice pentru
medicină; băuturi medicinale; bomboane de uz
farmaceutic; preparate şi suplimente cu
minerale; uleiuri nutritive de uz medical şi
nutritiv.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04255
(151) 14/06/2016
(732) S.C. ACVAMARIN 2 MAI S.R.L.,

Str. Zaharia Petrescu nr. 248, Cam. 5,
Comuna Limanu, judeţul Constanţa, ,
Sat 2 Mai ROMANIA 

(540)

ACVAMARIN

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz
  
(531) Clasificare Viena:030924; 260415;

260416; 270501; 270502; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04260
(151) 14/06/2016
(732) LUSIO LIVING SRL-D, Str.

Avântului nr. 35, sect. 1, 013055,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

mansarda copiilor

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

270501; 290115;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04267
(151) 14/06/2016
(732) POPESCU ECATERINA SIMONA,

Str. Zorilor nr. 41, jud. Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

SUZANA RIBS & WINGS

(531) Clasificare Viena:010105; 020301;
020315; 090110; 260104; 260118;
270501;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv spaţiu de joacă
pentru copii; activităţi recreative şi distractive;
servicii de club (amuzament sau educaţie);
servicii de amuzament; organizarea de
spectacole; planificarea petrecerilor;
furnizarea articolelor de recreere; servicii
educaţionale; închirierea echipamentelor de
jocuri; prezentarea reprezentaţiilor în direct.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
serivii oferite de un bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04268
(151) 14/06/2016
(732) ALEGRIA ONLINE SHOPS S.R.L.,

Calea Crângaşi nr. 4-6, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Alegria

(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
260115; 260118; 261125; 270501;  

(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
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construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04261
(151) 14/06/2016
(732) S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND

M.D.SRL, Str. Olteţ nr. 2-4, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MAPAMOND travel agency

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3005C, 299C), gri (pantone 7541C,
428C, Cool Gray 7C)

 (531) Clasificare Viena:180501; 180503;
260116; 270501; 290113;  

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

39 Servicii oferite de o agenţie de turism care

constau în: servicii de transport, servicii de
închirieri vehicule intern şi extern, servicii de
însoţire călători, asistenţă turistică,
organizarea de călătorii, croaziere, tururi,
rezervări (inclusiv online) locuri de călătorii,
emitere de bilete de avion şi pachete turistice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04269
(151) 14/06/2016
(732) COMITNET S.R.L. -D, Str. Mihai

Eminescu nr. 7, ap. 2, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

GHID LOCAL

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:060725; 070103;
070113; 070124; 070125; 270501;
270515; 290104;  

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

9 Aplicaţii software (programe), aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale prin
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internet, aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing, aplicaţie software pentru
telefoane mobile (programe).
16 Carduri din material plastic sau carton,
carduri (pentru înregistrarea programelor
computerizate); broşuri, fluturaşi publicitari,
publicaţii tipărite, hărţi geografice, cărţi
postale, albume, articole de carton, semne de
carte, atlase, calendare, felicitări, fotografii,
plicuri, reviste, ziare, publicaţii periodice,
publicaţii tipărite, publicaţii imprimate.
35 Publicitate; furnizarea de informaţii
comerciale serviciilor terţilor prin distribuţia
de reviste; furnizarea de ghiduri publicitare
online dotate cu funcţie de căutare, pentru
mărfuri şi servicii ale altor comercianţi online
de pe internet; regruparea în avantajul terţilor
a cardurilor electronice, a cardurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; distribuirea de broşuri prospecte în
scopul promovării şi publicităţii acestui
produs; închirierea de spaţii publicitare;
închirierea de spaţii publicitare pe pagini web;
distribuirea materialelor publicitare;
publicitate în aer liber; intermedieri de
promoţii de vânzare; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
agenţii de publicitate; servicii de scriere şi
publicare texte publicitare; compilare de
anunţuri publicitare şi informaţii comerciale;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
producţia de clipuri publicitare; publicitate
radio şi televizată; intermediere de promoţii
de vânzare; extragere la sorţi de premii în
scopuri promoţionale; marketing; servicii de
relaţii publice; reproducerea documentelor.
41 Servicii de publicare online, cu excepţia
textelor publicitare; publicare cărţilor şi
jurnalelor electronice online; educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi

culturale; scrierea şi publicarea de texte, altele
decât cele publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii sportive, de amuzament sau
educative; oferirea de informaţii, inclusiv
online, despre educaţie, instruire, divertisment
şi sport; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale; servicii de desktop
publishing; servicii de planificare a
petrecerilor (distracţii); organizarea de
evenimente culturale, sportive şi de
divertisment; asigurarea de activităţi
recreative; servcii de fotografiere; producţia
de programe de radio şi televiziune;
organizarea de loterii şi tombole; producerea
de programe de radio şi de televiziune;
fotografie; subtitrare; traducere; compunerea
textelor, altele decât cele publicitare; servicii
de agenţii de bilete; înregistrare video;
rezervarea locurilor pentru spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04262
(151) 14/06/2016
(732) LUSIO LIVING SRL-D, Str.

Avântului nr. 35, sect. 1, 013055,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Joaca de weekend

(531) Clasificare Viena:210301; 270501;
270502; 270503; 290115;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 14/06/2016

26

servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04263
(151) 14/06/2016
(732) S.C. NVM NEW VISION S.R.L.,

Str. Alexandru Vlahuţă 4, Jud. Vaslui,
, VASLUI 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)

www.tripeconomy.com

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

35 Date referitoare la afaceri comerciale;
furnizarea de informaţii privind compararea
de preţuri pentru hoteluri şi bilete de avion;
furnizare, stocare şi obţinere de informaţii de
afaceri şi comerciale; servicii de relaţii
publice; servicii de publicitate; servicii de
fidelitate pentru clienţi şi servicii de club
pentru clienţi, cu rol comercial, promoţional
şi/sau publicitar; coordonarea de programe
pentru fidelitatea, recompensarea şi afinitatea

consumatorilor în scopuri de promovare
comercială şi pentru reclamă; compilaţii
statistice; furnizarea de informaţii (date) şi
consultanţă pentru consumatori în chestiuni
comerciale şi de afaceri (consultanţă
consumatori); agenţii de informaţii
comerciale; informaţii pentru afaceri; servicii
de informare cu privire la prelucrarea de date;
cercetarea pieţei; marketing şi în reţele
digitale; studii de piaţă; sondaje de opinie;
programe de acordare de stimulente; servicii
de comparare a preţurilor; servicii de revista
presei; sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice; scheme de loialitate a clienţilor;
consultanţă în afaceri şi servicii de gestiune în
domeniul călătoriilor şi planificarii de călătorii
şi operarea de afaceri comerciale legate de
călătorii; consultanţă consumatorilor; difuzare
de anunţuri publicitare; promoţii de vânzare
pentru terţi; expediere de material publicitar;
publicitate prin poştă; distribuire de
eşantioane; diseminare de materiale
publicitare (pliante, brosuri, materiale tipărite,
mostre); servicii de publicitate, respectiv
promovare şi marketing pentru bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de comunicaţii electronice; servicii publicitare
pentru hoteluri; compilarea informaţiilor în
baze de date informatice; prelucrare digitală a
datelor; cercetări ulterioare, cercetări în baze
de date şi pe internet pentru terţi.
38 Furnizarea site-urilor web pe care
utilizatorii pot posta evaluări, critici şi
recomandări privind evenimente şi activităţi în
domeniul călătoriilor (furnizarea forumurilor
pe internet); intermediere şi inchiriere de
timpi de acces la o bază de date; furnizarea
site-urilor web pe care utilizatorii pot posta
evaluări, critici şi recomandari privind
evenimente şi activităţi în domeniul hotelier
(furnizarea forumurilor pe internet)
39 Servicii specifice agenţiilor de turism şi
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servicii de rezervări; servicii de emitere de
bilete pentru călătorii; furnizarea de
consultanţă cu privire la călătorii; furnizarea
de informaţii electronice privind călătoriile şi
destinaţiile de călătorie; furnizare de
informaţii cu privire la trasee, călătorii pentru
evenimente şi atracţii; furnizarea de informaţii
referitoare la excursii prin intermediul
paginilor de internet; furnizarea informaţiilor
cu privire la călătorii; rezervare de locuri
pentru călătorii (transporturi); rezervare de
bilete de călătorie; servicii de rezervare oferite
de agenţii pentru călătorii; servicii de
rezervări pentru călătorii turistice; servicii
computerizate de informare privind călătoriile;
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii; servicii cu privire la călătorii şi
tururi de oraş; servicii ale agenţiilor pentru
organizarea călătoriilor; agenţie de turism
(organizarea de călătorii); servicii de
organizare de circuite turistice; servicii de
organizare a călătoriilor; realizarea evaluărilor
şi estimărilor, precum şi compilarea
evaluarilor în domeniul călătoriilor; furnizare
de informaţii despre turism şi călătorii;
informaţii de călătorie; servicii care constau în
informaţii privind călătoriile, tarifele, orarele
şi mijloacele de transport; suporturi fizice de
stocare a datelor sau a documentelor
electronice; organizarea de călătorii;
organizare de călătorii şi informaţii despre
călătorii prin baze de date computerizate sau
internet; informaţii cu privire la călătorii;
servicii de agenţie de turism pentru
organizarea călătoriilor; informaţii de
călătorie; organizare de circuite turistice;
planificarea călătoriilor; reservări pentru
călătorii; servicii de rezervare pentru călătorii;
servicii de circuite turistice; servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii şi circuite
turistice; rezervări pentru călătorii; servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii; organizare

şi intermediere de călătorii; organizare de
excursii; organizarea de călătorii la şi de la
hotel.
42 Actualizare de pagini de internet;
exploatarea motoarelor de căutare pentru
internet; servicii pentru securitatea datelor;
servicii de depozite de date; gestionare de date
pe servere; servicii de testare ştiinţifică;
lucrări realizate de ingineri (expertize);
servicii de cercetare; furnizarea site-urilor web
pe care utilizatorii pot posta evaluări, critici şi
recomandari privind evenimente şi activităţi în
domeniul călătoriilor (găzduire); furnizarea
site-urilor web pe care utilizatorii pot posta
evaluări, critici şi recomandări privind
evenimente şi activităţi în domeniul hotelier
[gazduire].
43 Servicii prestate de agenţii pentru rezervări
la hotel; servicii de consultanţă referitoare la
instalaţiile hotelurilor; informaţii cu privire la
hoteluri; furnizare de informaţii referitoare la
cazare, şi anume evaluare de locaţii de cazare
prin utilizarea de stele, revizii ulterioare şi alte
procedee similare; furnizarea de servicii de
informare privind cazarea; furnizarea de
informaţii şi ştiri referitoare la cazări în
hoteluri; evaluare de cazare hotelieră; servicii
de rezervare la hoteluri; rezervare de locuri de
cazare pentru călători; servicii de agenţii de
turism privind rezervări de cazare; agenţii de
voiaj, şi anume furnizarea informaţiilor şi
rezervări pentru locuri de cazare prin telefon,
computere şi reţele de comunicaţii electronice;
furnizare de servicii hoteliere şi de cazare
pentru terţi, furnizare şi schimb de informaţii
inclusiv informaţii referitoare la plata pentru
rezervări, cu privire la rezervări şi rezervări de
bilete pentru cazare temporară şi furnizare de
revizii cu privire la hoteluri prin telefon, fax,
prin poştă, curier sau prin reţele computerizate
şi reţele globale de comunicaţii; realizarea de
evaluări, aprecieri, analize şi adunarea de
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evaluări, analize şi aprecieri în domeniul
cazărilor; servicii electronice de informaţii cu
privire la hoteluri; rezervări de hoteluri;
servicii de agenţii turistice pentru rezervarea
de locuinţe (cazare temporară); rezervare de
locuri de cazare pentru turişti; furnizare de
locuri de cazare la hoteluri; rezervări de
hoteluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04264
(151) 14/06/2016
(732) S.C. NVM NEW VISION S.R.L.,

Str. Alexandru Vlahuţă 4, Jud. Vaslui,
, VASLUI 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)

www.eulogis.com

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04265
(151) 14/06/2016
(732) S.C. NVM NEW VISION S.R.L.,

Str. Alexandru Vlahuţă 4, Jud. Vaslui,
, VASLUI 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)

www.directrestaurant.ro

  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04266
(151) 14/06/2016
(732) OCTAV FLORIN, Str. Garofiţei nr.

39, judeţul Dâmbovita, 135400,
PUCIOASA ROMANIA 

(540)

ZAVERA

  

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

9 Inregistrări muzicale (pe suporturi
magnetice); înregistrări de clipuri muzicale pe
suporturi magnetice.
41 Reprezenţatii de muzică live; organizare de
spectacole muzicale; organizare de interpretări
muzicale; producţie de înregistrări muzicale;
reprezentaţii muzicale în direct; servicii
privind compunerea de lucrări muzicale;
organizare de spectacole vizuale şi muzicale;
divertisment muzical; editare muzicală;
înregistrări de muzică; producţia de muzică;
editare de muzică; servicii de divertisment
muzical; organizare de divertisment muzical;
prezentare de reprezentaţii muzicale;

organizare de evenimente muzicale; servicii
de compoziţii muzicale; producţie de
videoclipuri muzicale; concerte muzicale
pentru televiziune; producţie de spectacole
muzicale; compunere de muzică pentru terţi;
concerte de muzică în direct; interpretare de
muzică şi canto; servicii de muzică în direct;
spectacole cu muzică în direct; servicii de
editare de muzică; servicii de divertisment
muzical animat; organizare de concerte de
muzică pop; divertisment muzical oferit de
către formaţii instrumentale; spectacole în
direct susţinute de trupe muzicale;
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale; concerte în direct susţinute de
formaţii muzicale; servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale; servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale;
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web
de internet cu muzica în format mp3; servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale; servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale; spectacolemuzicale în
mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole; servicii furnizate de divertisment
sub formă de spectacole în direct.

˜˜˜˜˜˜˜


