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Cereri Mărci publicate în 22.01.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06823

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/01/2016 S.C. VANILLA EVENIMENTE
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
VANILLA EVENTS

2 M 2015 08311

15/01/2016 S.C. HOBBIT INTEGRAL RO
S.R.L.

HOBBIT INTEGRAL RO UN VIS
ÎMPLINIT

3 M 2016 00162

15/01/2016 COCOŞ RADU ŞERBAN

ANONYMOUS

4 M 2016 00180

15/01/2016 S.C. SUPER LACTIS S.R.L.

TREI IEZI

5 M 2016 00181

15/01/2016 STEPANESCU ION

LUPII DIN CARPAŢI

6 M 2016 00182

15/01/2016 INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PRODUCTIE PENTRU
INDUSTRIA ALIMENTARA SI
FRIGORIFICA - ICPIAF

ICPIAF

7 M 2016 00183

15/01/2016 PETRE RALUCA-NICOLETA
ANA GEORGE-BOGDAN
STOIAN RĂZVAN-CĂTĂLIN
LIPOVAN TITUS
CRISTACHE ADRIAN-IONUŢ

SPELLGROUND FESTIVAL

8 M 2016 00184

15/01/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA

FLORA care

9 M 2016 00185

15/01/2016 FUNDATIA TUDOR - MONICA SI
LIVIU TUDOR

ROMÂNIA ÎNFLOREŞTE

10 M 2016 00186

15/01/2016 S.C. CLIPPERTON S.R.L.

BUCATEring

11 M 2016 00187

15/01/2016 S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L.

pure water technologies
STILLWATER & PRATT just like
Nature does it

12 M 2016 00188

15/01/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L.

FERTICOVER START FORTE

13 M 2016 00189

15/01/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L.

FERTICOVER AMOSULFAN

14 M 2016 00190

15/01/2016 FLORESCU MARIAN

REVISTA ROMÂNĂ DE
MARKETING

15 M 2016 00191

15/01/2016 S.C. ROMEGA INDUSTRY S.R.L.

ROMEGA INDUSTRY Delighting
experience
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
16 M 2016 00192

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
15/01/2016 Turner Broadcasting Sytem Europe CN CLUBUL PRIETENIEI FII
Limited, a UK company
PRIETENOS, NU RĂUTĂCIOS!

17 M 2016 00193

15/01/2016 British American Tobacco (Brands) glo
Limited

18 M 2016 00194

15/01/2016 S.C. UNIKA ROSES S.R.L.

UNIKA ROSES

19 M 2016 00195

15/01/2016 S.C. ROMEGA INDUSTRY S.R.L.

I love mojo

20 M 2016 00196

15/01/2016 S.C. VITICOLA S.A.

CRAMA HISTRIA

21 M 2016 00197

15/01/2016 S.C. THE ROOF CONCEPT S.R.L. The ROOF

22 M 2016 00198

15/01/2016 S.C. EVOWISE S.R.L.

EVOWISE A member of
Accelwise

23 M 2016 00199

15/01/2016 S.C. FUN TRAINING S.R.L.

Fun Training

24 M 2016 00200

15/01/2016 VERO NATURALIS S.R.L.

VERO NATURALIS Prăvălia cu
Mirodenii

25 M 2016 00201

15/01/2016 GIOSAN COSMIN CONSTANTIN
GIOSAN VALENTIN MIRCEA

HANUL BUCOVINEI

26 M 2016 00202

15/01/2016 MANDACHI STEFAN VALENTIN

SPARTAN

27 M 2016 00203

15/01/2016 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

KAPRUN
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de clădiri transportabile; cantine; catering de
alimente şi băuturi; închirierea scaunelor,
meselor, feţelor de masă, paharelor,
închirierea sălilor de şedinţe; închirierea de
cazări temporare; închirierea de corturi;
restaurante cu autoservire; hosteluri; hoteluri;
pensiuni; moteluri.
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.

(210) M 2015 06823
(151) 15/01/2016
(732) S.C. VANILLA EVENIMENTE
S.R.L., Str. Balea nr. 9G, bl. C3, ap. 2,
jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08311
(151) 15/01/2016
(732) S.C. HOBBIT INTEGRAL RO
S.R.L., Str. Gaterului nr 73, judeţul
Alba, 515800, SEBEŞ ROMANIA
(740) I N V E L - A G E N Ţ I E
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

VANILLA EVENTS
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
050502; 050520; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 Divertisment; instruire; activităţi sportive
şi culturale; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
organizarea şi susţinerea colcviilor; activităţi
recreative; organizarea şi susţinerea
concertelor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea concursurilor de
frumusete; săli de concerte; organizarea
balurilor; închirierea de decoruri; organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional.
43 Restaurante şi cazare temporară; închirieri

HOBBIT INTEGRAL RO UN VIS
ÎMPLINIT
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
270501; 270502; 270507; 270508;
270511; 270512; 290112;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalaţii sanitare şi de
încălzire centrală: lucrări şi instalaţii de
montaj de echipamente şi utilaje tehnologice
la clădirii şi construcţii inginereşti; montaj şi
întreţinere pentru saune, piscine, căzi cu
hidromasaj, instalaţii de încălzire electrică în
pardoseală; servicii de instalare a unor sisteme
cu cabluri electrice încălzitoare pentru
prevenirea îngheţului în jgheaburi, în burlane
şi rampe auto, precum şi pentru încălzirea
electrică în conducte la nivel industrial.

şi masă în hoteluri, pensiuni, hoteluri şi alte
unităţi de cazare temporară, servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj, pensiuni pentru animale, azil pentru
persoanele în vârstă, închirierea de aparatură
de iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00200
(151) 15/01/2016
(732) VERO NATURALIS S.R.L., Str.
Ştefan cel Mare nr. 47, bl. M7, sc. A,
etaj 1, ap. 3, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00162
(151) 15/01/2016
(732) COCOŞ RADU ŞERBAN, Splaiul
Unirii nr. 8, bl. 4, sc. 3, et. 6, ap. 64,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

VERO NATURALIS Prăvălia cu
Mirodenii
(531) Clasificare Viena:050522; 050523;
050924; 090110; 240307; 270112;
270501; 270502;

ANONYMOUS
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri
şi produse pe bază de vin.
43 Restaurante, cafenele, cantine, creşe,
servicii oferite de persoane sau unităţi al căror
scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum, ca şi servicii de cazare

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
4
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sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.

(210) M 2016 00202
(151) 15/01/2016
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,
Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
Judeţul Suceava, 720284, SUCEAVA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00201
(151) 15/01/2016
(732) GIOSAN COSMIN CONSTANTIN,
Str. Vornic Grigore Sabie nr. 2,
judeţul Suceava, 725100,
CAMPULUNG MOLDOVENESC
ROMANIA
(732) GIOSAN VALENTIN MIRCEA,
Str. Vornic Grigorie Sabie nr. 2,
judeţul Suceava, 725100,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
ROMANIA
(540)

SPARTAN
(591) Culori
negru

revendicate:verde,

galben,

(531) Clasificare Viena:090721; 270508;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

HANUL BUCOVINEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii hoteliere; servicii de cazare
hotelieră; servicii hoteliere în staţiuni
turistice; restaurante (servirea mesei); servicii
de restaurant cu servire la pachet; servicii de
alimentaţie publică; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
5
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2016 00194
(151) 15/01/2016
(732) S.C. UNIKA ROSES S.R.L., Str.
Tudor Vianu nr. 4, camera 5, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3, BUCUREŞTI
(540)

UNIKA ROSES
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru,
alb, gri
(531) Clasificare Viena:050501; 050523;
180105; 180123; 270501; 270511;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Strângerea la un loc în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (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
(prin intermediul site-urilor web) sau a
emisiunilor de teleshopping; marketing şi
publicitate; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii pentru
alte afaceri); organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
39 Depozitare; ambalare de bunuri; transport;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
depozitare bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00203
(151) 15/01/2016
(732) S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L., Str. Răzoare
nr. 32, et. 4, lot 12, lot 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
KAPRUN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(210) M 2016 00190
(151) 15/01/2016
(732) FLORESCU MARIAN, Str. Matei
Basarab nr. 88, bl. L116, sc. C, et. 2,
ap. 35, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00191
(151) 15/01/2016
(732) S.C. ROMEGA INDUSTRY S.R.L.,
Şos. Bucureşti-Urziceni, nr. 63C, corp
C1, parter, spaţiu U4, Jud. Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)
REVISTA ROMÂNĂ DE MARKETING
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
38 Telecomunicaţii.

(540)

ROMEGA INDUSTRY Delighting
experience
(591) Culori revendicate:maro (pantone
7617), portocaliu (pantone 158C)
(531) Clasificare Viena:020901; 270506;
270508; 270509; 270510; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)..
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă profesională în afaceri; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
7
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diverse (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, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţa sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; agenţii de import-export
(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 Servicii de promovare cu privire la
campanii de marketing care se referă la
sensibilizarea publicului, promovarea şi
înţelegerea efectelor negative a
comportamentului agresiv şi a hărţuirii în
general, a comportamentului agresiv şi a
hărţuirii în mediul online (cyber-bullying) şi
comportamentul negativ legat de acestea şi de
prevenire a agresiunii şi hărţuirii în general şi
a agresiunii şi hărţuirii în mediul
online(cyber-bullying); servicii de promovare,
şi anume, promovarea activităţilor caritabile
ale terţilor; promovarea intereselor din
domeniul caritabil şi organizaţiilor preocupate
cu cresterea gradului de conştientizare cu
privire la impactul negativ al agresiunii şi
hărtuirii în general şi al agresiunii şi hărţuirii
în mediul online (cyber-bullying).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00192
(151) 15/01/2016
(732) Turner Broadcasting Sytem Europe
Limited, a UK company, Turner
House, 16 Great Marlborough Street,
W1F 7HS, London REGATUL UNIT
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CN CLUBUL PRIETENIEI FII
PRIETENOS, NU RĂUTĂCIOS!
(591) Culori revendicate:negru,
albastru, roz, galben

alb,

(531) Clasificare Viena:260408; 260409;
260418; 270501; 270510; 290115;

8
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(210) M 2016 00193
(151) 15/01/2016
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple
Place, WC2R 2PG, LONDON
REGATUL UNIT
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 00195
(151) 15/01/2016
(732) S.C. ROMEGA INDUSTRY S.R.L.,
Şos. Bucureşti-Urziceni, nr. 63C, corp
C1, parter, spaţiu U4, Jud. Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI
(540)

glo
(591) Culori revendicate:portocaliu, argintiu
(300) Prioritate invocată:
2015 032268/24/07/2015/AZ

I love mojo

(531) Clasificare Viena:270501; 270504;
270506; 270508;

(591) Culori revendicate:maro, roşu, galben,
portocaliu, bleu, bleu deschis, verde
deschis, ocru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Baterii pentru dispozitive electronice care
sunt folosite pentru încălzit tutunul,
încărcătoare de baterii pentru dispozitive
electronice care unt folosite pentru încălzit
tutunul; încărcatoare; încarcatoare USB pentru
dispozitive electronice care sunt folosite
pentru încălzit tutunul; încărcătoare de maşină
pentru dispozitivepentru dispozitive care sunt
folosite pentru încălzit tutunul.
11 Vaporizatoare electronice; aparate pentru
încălzit lichide sau tutun; aparate pentru
generarea de vapori, vaporizator cu fir.
34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

(531) Clasificare Viena:020901; 270112;
270501; 270502; 270503; 270504;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică de produse
a clasei)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;

˜˜˜˜˜˜˜
9
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consultanţă profesionala în afaceri; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (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, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; agenţii de import-export.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00197
(151) 15/01/2016
(732) S.C. THE ROOF CONCEPT S.R.L.,
Calea 13 Septembrie nr. 221-225,
Prosper Center 2 Spaţiu E2.7, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00196
(151) 15/01/2016
(732) S.C. VITICOLA S.A., Str. Gării nr.
1, Judeţul Constanţa, , COGEALAC
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

The ROOF
(531) Clasificare Viena:260207; 261112;
261113; 270501; 270504; 270507;
270510; 270515;

CRAMA HISTRIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante (servirea mesei).

(531) Clasificare Viena:030701; 030724;
030904; 030924; 250119; 270502;
270503; 270508; 270511; 2805;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00180
(151) 15/01/2016
(732) S.C. SUPER LACTIS S.R.L., Str.
Televiziunii nr. 539B, judeţul Cluj,
407270, COMUNA FELEACU
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00182
(151) 15/01/2016
(732) INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PRODUCTIE
PENTRU
INDUSTRIA ALIMENTARA SI
FRIGORIFICA - ICPIAF, Str.
Fabricii de Chibrituri nr. 13-21,
Judeţul Cluj, 400254, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)

ICPIAF
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, alb

TREI IEZI
(531) Clasificare Viena:030411; 030424;
270501; 270502; 270508; 270525;

(531) Clasificare Viena:260205; 260207;
270501; 270502; 270505; 270508;
290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Utilaje pentru industria alimentară (maşini).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00181
(151) 15/01/2016
(732) STEPANESCU ION, nr. 1A,
Comuna Teregova, judeţul
Caraş-Severin, SAT RUSCA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

LUPII DIN CARPAŢI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00183
(151) 15/01/2016
(732) PETRE RALUCA-NICOLETA, Str.
Prof. Nicolae Radian nr. 1, bl. T1, et.
6, ap. 24, judeţul Dâmboviţa,
TÂRGOVIŞTE, ROMANIA
(732) ANA GEORGE-BOGDAN, Str.
George Enescu nr. 18, judeţul
Dâmboviţa, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA
(732) STOIAN RĂZVAN-CĂTĂLIN, Intr.
Vărsător nr. 11, Comuna Domneşti,
judeţul Ilfov,SAT DOMNEŞTI
ROMANIA
(732) LIPOVAN TITUS, Bd. Ferdinand nr.
69, bl. AR3, sc. A, et. 6, ap. 22,
judeţul Constanţa, CONSTANŢA
ROMANIA
(732) CRISTACHE ADRIAN-IONUŢ,
Str. Tutunari nr. 4, bl. 90A, sc. 2, et. 2,
ap. 66, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00184
(151) 15/01/2016
(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)

FLORA care
(591) Culori revendicate:alb,
magenta, mov, auriu

negru,

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
050520; 050521; 250119; 260406;
270502; 270504; 270508; 270509;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; servicii de
desfacere; promovarea bunurilor altora;
vânzări pentru terţi; aprovizionare pentru terţi;
achiziţie de bunuri şi servicii pentru terţi;
distribuire de materiale publicitare; informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori;
licenţe de servicii şi produse pentru terţi;
răspândirea de materiale publicitare;
prezentare de produse prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare; 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

SPELLGROUND FESTIVAL
(531) Clasificare Viena:010302; 010312;
220122; 270508; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 15.01.2016

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.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
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,
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

de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste serviciipentru
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, 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,
13
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aerului, deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile, deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

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 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00198
(151) 15/01/2016
(732) S.C. EVOWISE S.R.L., B-dul
Basarabia nr. 96B, Sp. com. 1, bir. 1,
parter, sector 2, 022121, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

EVOWISE A member of Accelwise
(591) Culori revendicate:alb, gri, bleu,
albastru
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270502; 270508; 270510; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00185
(151) 15/01/2016
(732) FUNDATIA TUDOR - MONICA SI
LIVIU TUDOR, Str. Pridvorului nr.
1, bl. 1A, parter, camera 6, sector 4 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2016 00186
(151) 15/01/2016
(732) S.C. CLIPPERTON S.R.L., Nr.
Cadastral 168, cam 1, corp 1, Jud.
Giurgiu, JOIŢA, ROMANIA
(540)

(540)
BUCATEring
(591) Culori revendicate:roşu, auriu
(531) Clasificare Viena:240901; 240905;
250113; 250119; 270503; 270509;
270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

ROMÂNIA ÎNFLOREŞTE
(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu, galben, mov, roz

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate, gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină, preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană 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.

bleu,

(531) Clasificare Viena:011725; 050520;
050522; 270501; 270502; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse horticole neincluse în alte clase;
plante şi flori naturale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 00188
(151) 15/01/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.
Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00187
(151) 15/01/2016
(732) S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 191,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

FERTICOVER START FORTE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte,
regulatori de creştere.
7 Maşini şi utilaje pentru prelevarea probelor
de sol şi plante.
9 Aparate pentru analize (altele decât pentru
uz medical), truse chimice pentru analize de
sol şi plante.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea
produselor agricole şi a celor fitosanitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii şi ale unor terţi prin diferite forme de
comerţ permiţând consumatorilor să le aleagă,

pure water technologies STILLWATER
& PRATT just like Nature does it
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis
(531) Clasificare Viena:241725; 250720;
260405; 270508; 270509; 270510;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare; aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 15.01.2016

să le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, saloane,
prezentări de firme şi produse; editarea de
publicaţii de informare şi reclamă, prospecte,
pliante şi alte materiale cu caracter tehnic şi
comercial; consultanţă privind managementul
fermei şi a societăţilor comerciale din
domeniul agricol; consilierea agenţilor
economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
42 Analize chimice; servicii de consultanţă
tehnologică; servicii de testare a produselor.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.
˜˜˜˜˜˜˜

de sol şi plante.
9 Aparate pentru analize (altele decât pentru
uz medical), truse chimice pentru analize de
sol şi plante.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea
produselor agricole şi a celor fitosanitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii şi ale unor terţi prin diferite forme de
comerţ permiţând consumatorilor să le aleagă,
să le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, saloane,
prezentări de firme şi produse; editarea de
publicaţii de informare şi reclamă, prospecte,
pliante şi alte materiale cu caracter tehnic şi
comercial; consultanţă privind managementul
fermei şi a societăţilor comerciale din
domeniul agricol; consilierea agenţilor
economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi conducerea
de seminarii, simpozioane.
42 Analize chimice; servicii de consultanţă
tehnologică; servicii de testare a produselor.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00189
(151) 15/01/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.
Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)
FERTICOVER AMOSULFAN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte,
regulatori de creştere.
7 Maşini şi utilaje pentru prelevarea probelor
17
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(210) M 2016 00199
(151) 15/01/2016
(732) S.C. FUN TRAINING S.R.L., Str.
Iasomiei nr. 4, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:020123; 020523;
270501; 270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
Fun Training

18

