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Cereri Mărci publicate în 21.10.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06793

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/10/2016 MIHAI GHEORGHE

Denumire
Marcă
(540)
UNIUNEA SALVAŢI ROMANIA
U.S.R.

2 M 2016 06821

14/10/2016 MÂNDRA S.A.

MÂNDRA

3 M 2016 06923

14/10/2016 S.C. SCORSEZE REACTION
S.R.L.

SR SCORSEZE REACTION
Forta Mobilitate Siguranta

4 M 2016 06924

14/10/2016 S.C. CRUD COPT SRL-D

CA'N RAI

5 M 2016 06925

14/10/2016 S.C. ROMVIT GENERAL
SECURITY S.R.L.

RGS ROMVIT

6 M 2016 06926

14/10/2016 S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L.

DR. APIS - Remedii din stup

7 M 2016 06927

14/10/2016 MURAT SAIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

ROMCARM savoare de la ţară

8 M 2016 06928

14/10/2016 S.C. MEDIDENT EXIM S.R.L.

MEDIDENT YOUR DENTALITY
PARTNER

9 M 2016 06929

14/10/2016 S.C. MEDIDENT EXIM S.R.L.

DENTALOUTLET YOUR
DENTALITY PARTNER

10 M 2016 06930

14/10/2016 S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L.

BEE POTENT

11 M 2016 06931

14/10/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI CRAX BITES

12 M 2016 06932

14/10/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI CRAX BITEZ

13 M 2016 06933

14/10/2016 ANGHEL BOGDAN

Family GRILL ESTD. 2016

14 M 2016 06934

14/10/2016 PERICLEANU-GRIGORE MARIA

BONAMI

15 M 2016 06935

14/10/2016 ONE CHAT S.R.L.

1CHAT

16 M 2016 06936

14/10/2016 CHEŞELI OVIDIU

OK

17 M 2016 06937

14/10/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI CRAX BITES
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 06938

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/10/2016 OMG MEDIA SRL-D

Denumire
Marcă
(540)
OMG! cabina foto; amintiri
haioase

19 M 2016 06939

14/10/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI CRAX BITEZ

20 M 2016 06940

14/10/2016 S.C. NEW CROCO PIZZERIE
S.R.L.

NEW CROCO pizzerie &
restaurant din 1990

21 M 2016 06941

14/10/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

bucătăria.pro

22 M 2016 06942

14/10/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

CAUTĂ DENTIST.ro

23 M 2016 06943

14/10/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

Gândul TV

24 M 2016 06944

14/10/2016 VASILESCU MARIANA-IOLANDA

Iolanda Daduianu Vasilescu

25 M 2016 06945

14/10/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA

Killtime delux

26 M 2016 06946

14/10/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA

axxi

27 M 2016 06947

14/10/2016 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L.

Leuţul Logy
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(210) M 2016 06821
(151) 14/10/2016
(732) MÂNDRA S.A., Str. Mihai Viteazu
nr. 37, judeţul Vaslui, , BÂRLAD
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06793
(151) 14/10/2016
(732) MIHAI GHEORGHE, Str. Gr\ului
nr. 3, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(540)

MÂNDRA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 UIeiuri şi grăsimi comestibile.

UNIUNEA SALVAŢI ROMANIA U.S.R.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501;
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06940
(151) 14/10/2016
(732) S.C. NEW CROCO PIZZERIE
S.R.L., Str. Victor Babeş nr. 12, Jud.
Cluj., , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06941
(151) 14/10/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI 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)

NEW CROCO pizzerie & restaurant din
1990

bucătăria.pro
(591) Culori revendicate:roşu

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:110305; 270501;
290101;

(531) Clasificare Viena:031109; 110103;
110104; 260115; 260116; 260118;
270112; 270501; 270711; 290103;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv online.
41 Activităţi editoriale online; organizare
evenimente; organizarea şi susţinerea
colocviilor, concertelor, seminariilor,
conferinţelor, congreselor; organizare
concursuri; servicii de amuzament; servicii de
club; organizare expoziţii pentru scopuri
culturale sau educaţionale; producţie video.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică (pizzerie);
servicii efectuate de firme sau persoane a căror
scop este prepararea alimentelor şi anume:
pizza, spaghete, salate, deserturi (alimentaţie
publică).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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producţie de programe tv şi radio; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare;
producţie video; publicare jurnale electronice
online; informaţii referitoare la educaţie;
organizare evenimente.

(210) M 2016 06942
(151) 14/10/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI 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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06943
(151) 14/10/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI 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)

CAUTĂ DENTIST.ro
(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:040505; 050713;
250704; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii; reviste, tipărituri; fotografii.
35 Publicitate; publicitate online; conducerea
şi administrarea afacerilor; lucrări de birou;
intermediere de servicii pentru afaceri
comerciale; prezentarea serviciilor în medii de
comunicare; actualizarea şi răspândirea
materialelor publicitare; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori;
consultanţă profesională în afaceri;
intermedieri de căutări de informaţii online;
compilarea şi sistematizarea informaţiilor;
managementul fişierelor computerizate.
38 Transmisii de televiziune şi radio;
transmisii video; transmisii wireless; servicii
de buletine electronice.
41 Servicii de producţie tv; activităţi editoriale
online; activităţi de consiliere profesională;
servicii educaţionale, instruire, divertisment;

Gândul TV
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv online.
38 Transmisii online; transmisii de televiziune
şi radio; servicii de buletine electronice;
transmisia asistată de calculator a mesajelor şi
imaginilor; agenţii de ştiri; transmisie
wireless; servicii de teleshopping; servicii de
5
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teleconferinţă; informaţii despre
telecomunicaţii.
41 Activităţi editoriale online; producţie
video; publicaţii electronice online;
producerea de programe radio şi tv; publicarea
textelor; fotografie; editare electronică;
producţie filme; studiouri de film; servicii
prestate de reporterii de ştiri.

(210) M 2016 06923
(151) 14/10/2016
(732) S.C. SCORSEZE REACTION
S.R.L., Bdul. Lacul Tei nr. 1 bis,
camera 103, et. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06944
(151) 14/10/2016
(732) V A S I L E S C U
MARIANA-IOLANDA, Bd.
Gheorghe Şincai nr. 2, bl. 4, sc. C, et.
5, ap. 80, sector 4, 040315,
BUCUREŞTI ROMANIA

SR SCORSEZE REACTION Forta
Mobilitate Siguranta

(540)

(591) Culori revendicate:bleumarin, maro
deschis
Iolanda Daduianu Vasilescu

(531) Clasificare Viena:030717; 230101;
240109; 240112; 270101; 290113;

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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sport.
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 de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 06947
(151) 14/10/2016
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.
Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, IAŞI 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 06924
(151) 14/10/2016
(732) S.C. CRUD COPT SRL-D, Str.
Griviţei nr. 2, bl. 5, sc. 4, ap. 125,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA
(540)
Leuţul Logy
(591) Culori revendicate:bej, maro, roz,
portocaliu, cărămiziu, galben, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:030101; 030124;
270501; 290115;

CA'N RAI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

(531) Clasificare Viena:050313; 200702;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06926
(151) 14/10/2016
(732) S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L., Şos.
Giurgiului nr. 290 E, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA
(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
Bucureşti

(210) M 2016 06925
(151) 14/10/2016
(732) S. C. RO M VIT GENERAL
SECURITY S.R.L., Şos. Ştefan cel
Mare nr. 15, bl. 15, sc. C, et. 5, ap. 17,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
DR. APIS - Remedii din stup
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, şi sago, făină şi preparate făcute
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.

RGS ROMVIT
(531) Clasificare Viena:260318; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 14.10.2016

protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 06927
(151) 14/10/2016
(732) MURAT SAIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Str. Teiului nr. 3,
Judeţul Constanţa, , SATU NOU
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ROMCARM savoare de la ţară
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, alb, roz, maro
(531) Clasificare Viena:050906; 050917;
080502; 240113; 240115; 290115;
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
9
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(210) M 2016 06929
(151) 14/10/2016
(732) S.C. MEDIDENT EXIM S.R.L., Str.
Traian nr. 109, Jud. Braşov, 500332,
BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 06928
(151) 14/10/2016
(732) S.C. MEDIDENT EXIM S.R.L., Str.
Traian nr. 109, Jud. Braşov, 500332,
BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

MEDIDENT YOUR DENTALITY
PARTNER

DENTALOUTLET YOUR DENTALITY
PARTNER

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270511; 290112;

(531) Clasificare Viena:260118; 270511;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06945
(151) 14/10/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA,
Str. Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 06930
(151) 14/10/2016
(732) S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L., Şos.
Giurgiului nr. 290 E, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA
(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
Bucureşti
(540)
BEE POTENT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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.

Killtime delux
(591) Culori revendicate:alb, galben-auriu,
roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; lanţ de magazine;
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi; servicii de desfacere; servicii de
import-export; prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gros
şi en-detail; demonstraţii cu produse;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de

˜˜˜˜˜˜˜
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aerului, produse de purificare a aerului,
produse pentru spălarea animalelor, produse
anti-parazitice, antiseptice, dezinfectanţi
igienici, acaricide, parazicide, preparate
contra moliilor, produse pentru distrugerea
muştelor, produse pentru distrugerea
dăunătorilor.

comunicaţii; promovarea bunurilor altora;
vânzări pentru terţi; aprovizionare pentru terţi
în scopul vânzării; achiziţie de bunuri şi
servicii pentru terţi; distribuire de materiale
publicitare; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; licenţe de servicii şi
produse pentru terţi; materiale publicitare;
organizare de expoziţii şi târguri cu scop
comercial şi publicitar; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicitate prin orice mijloace;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse de larg consum, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere (cu excepţia transportului), în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, saloane de frumuseţe, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât mai
comod (cu excepţia transportului) bunurile şi
să utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii,
toate aceste servicii şi pentru produsele:
produse pentru odorizarea aerului; produse de
purificare a aerului; produse pentru spălarea
animalelor; produse anti-parazitice;
antiseptice; dezinfectanţi igienici; acaricide;
parazicide; preparate contra moliilor; produse
pentru distrugerea muştelor; produse pentru
distrugerea dăunătorilor,
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: produse pentru odorizarea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06946
(151) 14/10/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA,
Str. Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

axxi
(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:270501; 290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; lanţ de magazine;
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi; servicii de desfacere; servicii de
import-export; prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gros
12
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uz medical, măşti cosmetice, uleiuri
cosmetice, aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei, calupuri de săpun de toaletă, lapte
demachiant, beţe din bumbac de uz cosmetic,
vată din bumbac pentru uz cosmetic, creme
cosmetice, geluri de albire a dinţilor, paste de
dinţi, deodorante de uz personal, depilatoare,
preparate depilatoare, săpun dezinfectant,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscate, vopsele cosmetice, apă de
colonie, extrase din flori (parfumuri), baze
pentru parfumuri din flori, săpun
antiperspirant pentru picioare, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru
păr, fixativ pentru păr, preparate pentru
ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere, măşti
cosmetice, geluri de masaj altele decât pentru
uz medicinal, săpun medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, şampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă), tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice,
produse medicinale pentru baie, comprese,
scutece pentru bebeluşi, scutece (şerveţele
pentru bebeluşi), dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare), absorbante
sanitare, prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire, odorizante, produse antistatice
pentru uz casnic, uleiuri esenţiale aromate,
luciu pentru pantofi, produse de curăţare,
ţesături impregnate cu detergent pentru

şi en-detail; demonstraţii cu produse;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; promovarea bunurilor altora;
vânzări pentru terţi; aprovizionare pentru terţi
în scopul vânzării; achiziţie de bunuri şi
servicii pentru terţi; distribuire de materiale
publicitare; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; licenţe de servicii şi
produse pentru terţi; materiale publicitare;
organizare de expoziţii şi târguri cu scop
comercial şi publicitar; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicitate prin orice mijloace;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse de larg consum, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere (cu excepţia transportului), în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, saloane de frumuseţe, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât mai
comod (cu excepţia transportului) bunurile şi
să utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii,
toate aceste servicii şi pentru produsele: loţiuni
după ras, ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, săruri de baie, cu excepţia celor de
13
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cosmetice, geluri de masaj altele decât pentru
uz medicinal, săpun medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, şampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă), tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice,
produse medicinale pentru baie, comprese,
scutece pentru bebeluşi, scutece (şerveţele
pentru bebeluşi), dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare), absorbante
sanitare, prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire, odorizante, produse antistatice
pentru uz casnic, uleiuri esenţiale aromate,
luciu pentru pantofi, produse de curăţare,
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare, ceară de lustruit pantofi, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată, esenţe
eterice, balsam pentru rufe, preparate de
fumigare (parfumuri), balsam de rufe, apă de
Javel, beţişoare parfumate, lichide pentru
pardoseală (anti-derapante), luciu pentru
mobilă şi pardoseli, creme de lustruire, hârtie
de lustruire, produse pentru lustruire, soluţii
de degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, produse pentru
odorizarea aerului, produse de purificare a
aerului, deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile, deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

curăţare, ceară de lustruit pantofi, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată, esenţe
eterice, balsam pentru rufe, preparate de
fumigare (parfumuri), balsam de rufe, apă de
Javel, beţişoare parfumate, lichide pentru
pardoseală (anti-derapante), luciu pentru
mobilă şi pardoseli, creme de lustruire, hârtie
de lustruire, produse pentru lustruire, soluţii de
degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, produse pentru
odorizarea aerului, produse de purificare a
aerului, deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii şi
pentru produsele: loţiuni după ras, ambră
(parfum); săpun antiperspirant, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, săruri de baie, cu excepţia
celor de uz medical, măşti cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri de
săpun de toaletă, lapte demachiant, beţe din
bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice,
uleiuricosmetice, geluri de albire a dinţilor,
paste de dinţi, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun
dezinfectant, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
săpun antiperspirant pentru picioare, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru
păr, fixativ pentru păr, preparate pentru
ondularea părului, luciu de buze, rujuri, loţiuni
pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere, măşti

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06932
(151) 14/10/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06931
(151) 14/10/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314, sector
2 BUCUREŞTI

(540)

(540)

ETI CRAX BITES

ETI CRAX BITEZ

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb,
albastru, galben, portocaliu, roşu
închis, roz, verde, crem

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb,
albastru, galben, portocaliu, roşu
închis, roz, verde, crem
(531) Clasificare Viena:011509; 050917;
080106; 080109; 260116; 290115;

(531) Clasificare Viena:011509; 050917;
080106; 080109; 260116; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi crackers.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi crackers.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06934
(151) 14/10/2016
(732) P E R I C L E A N U - G R I G O R E
MARIA, Str. Inginer Dumitru Ivanov
nr. 14B, jud. Tulcea, , TULCEA
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 06933
(151) 14/10/2016
(732) ANGHEL BOGDAN, Str. Gh. Doja
nr. 9, bl. C2, sc. 7, etaj 2, ap. 154, jud.
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

BONAMI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

Family GRILL ESTD. 2016

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu

galben,

(210) M 2016 06935
(151) 14/10/2016
(732) ONE CHAT S.R.L., Str. Basarabia
nr. 7, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:011505; 080510;
260516; 260518; 270501; 270502;
290113;

1CHAT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
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 06937
(151) 14/10/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314, sector
2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 06936
(151) 14/10/2016
(732) CHEŞELI OVIDIU, Str. Ciprian
Porumbescu nr. 5, ap. 10, jud.
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA
(540)

OK
(591) Culori revendicate:maro. alb
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
270501; 270517; 290112;

ETI CRAX BITES

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, roşu, alb, albastru, verde
deschis, verde închis
(531) Clasificare Viena:011509; 050702;
080106; 080109; 260116; 270501;
270502; 270503; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi crackers.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06939
(151) 14/10/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314, sector
2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 06938
(151) 14/10/2016
(732) OMG MEDIA SRL-D, Str. Lunca
Bradului nr. 8, bl. M31K, sc. A, et. 8,
ap. 33, sect. 3, 032714, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

OMG! cabina foto; amintiri haioase
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment; fotografie.

ETI CRAX BITEZ
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, roşu, alb, albastru, verde
închis, verde deschis

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:011509; 050702;
080106; 080109; 260116; 270501;
270502; 270503; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi crackers.

˜˜˜˜˜˜˜
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