
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 19.01.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 26.01.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 19/01/2016

1

Cereri M|rci publicate în data 26/01/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00014 19/01/2016 S.C. MEDIA SS VALEA JIULUI

S.R.L.
VOCEA STR{ZII Pagina celor
care mai au ceva de spus

2 M 2016 00204 19/01/2016 ALDEA VIRGIL HORATIU AGATÂRS

3 M 2016 00243 19/01/2016 S.C. SUCEAVA SHOPPING CITY
S.R.L.

SHOPPING CITY SUCEAVA

4 M 2016 00244 19/01/2016 VISAN BENIAMIN-CATALIN TERMOLEX termoizolaÛia
perfect|

5 M 2016 00245 19/01/2016 S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY
S.R.L.
S.C. BEL ROM TREI S.R.L.

SHOPPING CITY SIBIU

6 M 2016 00246 19/01/2016 S.C. HEXAGON SECURITY TEAM
S.R.L.

HEXAGON SECURITY TEAM

7 M 2016 00247 19/01/2016 S.C. TMG POINT CONTROL
S.R.L.

TMG POINT CONTROL

8 M 2016 00248 19/01/2016 COMAN RAMONA
CONSTANTINA

ANA LUGOJANA

9 M 2016 00249 19/01/2016 S.C. ETORTURI S.R.L. eTorturi www.etorturi.ro

10 M 2016 00250 19/01/2016 S.C. MAX BET S.R.L. MAX JOY

11 M 2016 00252 19/01/2016 S.C. UNICONF S.A. OK underwear

12 M 2016 00253 19/01/2016 MANOLACHE CLAUDIU MARIUS ID PROIECT CASA TA DE LA
IDEE LA REALITATE

13 M 2016 00254 19/01/2016 S.C. TRIVAS GRUP S.R.L. WEStech Solar Energy

14 M 2016 00255 19/01/2016 S.C. TROTUS GRUP S.R.L. HYNTER

15 M 2016 00256 19/01/2016 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

TRICOLORII

16 M 2016 00257 19/01/2016 S.C. EVENTUR EVENTS S.R.L. Bucharest CITY APP

17 M 2016 00258 19/01/2016 CENTRUL MEDICAL DR.
STANILA S.R.L.

OFTATOTAL
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Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2016 00259 19/01/2016 S.C. ALCO REAL PRODUCTS
S.R.L.

florian La Cafe BREMEN kaffee
reÛet| original| german| cafea
100% arabic|

19 M 2016 00260 19/01/2016 S.C. POLARIS GROUP
COMPANY S.R.L.

POLARIS GROUP COMPANY

20 M 2016 00261 19/01/2016 WILDE CORP BELIZE LTD VICTOR HUGO

21 M 2016 00262 19/01/2016 S.C. IMPRESSUM
COMMUNICATION S.R.L.

impressum A full focus agency

22 M 2016 00263 19/01/2016 DOMNICA DAN SBT Security Business Team

23 M 2016 00265 19/01/2016 S.C. MEDIA CONCEPT STORE
S.R.L.

SCRIU PRECUM vorbesc

24 M 2016 00266 19/01/2016 S.C. VICTORIA LC BIJOUX SRL-D IJOO

25 M 2016 00267 19/01/2016 S.C. POLARIS GROUP
COMPANY S.R.L.

POLARIS GROUP

26 M 2016 00268 19/01/2016 POPESCU ION-TRAIAN
ONTANU CRISTIAN-SILVIU

groupntravel.com

27 M 2016 00269 19/01/2016 CHÎRLAN LUCIAN-DANIEL
HARBEI COSMIN-STELIAN

CORSO

28 M 2016 00270 19/01/2016 S.C. TOTAL CONSTRUCTII S.R.L. EYEN ELECTRIC

29 M 2016 00271 19/01/2016 PRAGA CLUB S.R.L. Casa Tauffer

30 M 2016 00272 19/01/2016 ILIE MADALIN MaFaM

31 M 2016 00273 19/01/2016 DAN MONICA
RUJAN ANDREEA

Edelweiss

32 M 2016 00274 19/01/2016 PRAGA CLUB S.R.L. O'Peter's Pub

33 M 2016 00275 19/01/2016 TEAMOBIL TEAM S.R.L. QUALITEA BAGS

34 M 2016 00276 19/01/2016 EXFLOR S.R.L. EXFLOR
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(210) M 2016 00014
(151) 19/01/2016
(732) S.C. MEDIA SS VALEA JIULUI

S.R.L., Str. Octavian Goga nr. 37, bl.
37, ap. 3, judeţul Hunedoara, ,
VULCAN ROMANIA 

(540)

VOCEA STRĂZII Pagina celor care mai
au ceva de spus

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509; 270517;  

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

9 Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00204
(151) 19/01/2016
(732) ALDEA VIRGIL HORATIU, Str.

Andrei Mureşanu nr. 13, judeţul
Mureş, 545400, SIGHIŞOARA
ROMANIA 

(540)

AGATÂRS

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00254
(151) 19/01/2016
(732) S.C. TRIVAS GRUP S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 157B, Birou nr.
3, sector 4, 020276, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEStech Solar Energy

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:010313; 270502;

270505; 270508; 270509; 270510;
290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încalzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00243
(151) 19/01/2016
(732) S.C. SUCEAVA SHOPPING CITY

S.R.L., Str. Dionisie Lupu nr. 70-72,
et. 3, camera 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHOPPING CITY SUCEAVA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241702; 261112;

270501; 270502; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00244
(151) 19/01/2016
(732) VISAN BENIAMIN-CATALIN,

Calea Griviţei nr. 40, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TERMOLEX termoizolaţia perfectă

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

270510; 270511; 270512; 290113;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00245
(151) 19/01/2016
(732) S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY

S.R.L., Str. Dionisie Lupu nr. 70-72,
et. 3,camera 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. BEL ROM TREI S.R.L., Str.
Dionisie Lupu nr. 70-72, et. 3, camera
8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SHOPPING CITY SIBIU

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241702; 261112;

270501; 270502; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00246
(151) 19/01/2016
(732) S.C. HEXAGON SECURITY

TEAM S.R.L., Bd. Iuliu Maniu nr. 7,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEXAGON SECURITY TEAM

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:260518; 270501;

270502; 270511; 270512; 290112;  

(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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(210) M 2016 00247
(151) 19/01/2016
(732) S.C. TMG POINT CONTROL

S.R.L., Str. Azurului nr. 3, bl. 114 A,
sc. C, et. 3, ap. 129, camera 1, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TMG POINT CONTROL

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:210321; 260105;

260118; 260121; 290113;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00250
(151) 19/01/2016
(732) S.C. MAX BET S.R.L., Str. Bărăţiei

nr. 31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAX JOY

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011108;

261101; 261112; 270112; 270504;
270507; 270508; 290112;  

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

35 Comercializare cu amănuntul în magazine
nespecializate a produselor unor terţi, în
special a produselor alimentare, băuturilor,
produselor din tutun şi produselor
nealimentare; publicitate.
41 Activităţi sportive, recreative, de
divertisment; jocuri şi concursuri; servicii de
casino şi loterie, pariuri, jocuri de noroc,
pariuri şi jocuri electronice.
43 Servicii de alimentaţie publică, bar,
restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00252
(151) 19/01/2016
(732) S.C. UNICONF S.A., B-dul. Mihai

Viteazu nr. 77, Jud. Sălaj, 450099,
ZALĂU ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

OK underwear

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270510; 270517; 270524;  

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

25 Articole de lenjerie de corp.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00253
(151) 19/01/2016
(732) M A N O L A C H E  C L A U D I U

MARIUS, Str. Slt. Alexandru
Borneanu nr. 7, ap. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ID PROIECT CASA TA DE LA IDEE
LA REALITATE

  
(531) Clasificare Viena:250301; 270501;

270510; 270524;  

(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; publicaţii
periodice (revistă).
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; redactare; editare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare emisiuni de
televiziune; publicare şi publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00248
(151) 19/01/2016
(732) C O M A N  R A M O N A

CONSTANTINA, Str. Gura Ialomiţei
nr. 26A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

ANA LUGOJANA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00249
(151) 19/01/2016
(732) S.C. ETORTURI S.R.L., Str.

Baiculesti nr. 19, bl. D9, sc. A, etaj 3,
ap.  24,  sector  1,  013191,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eTorturi www.etorturi.ro

(591) Culori revendicate:albastru, roz
  
(531) Clasificare Viena:080116; 270508;

270509; 270510; 290112;  

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

30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00266
(151) 19/01/2016
(732) S.C. VICTORIA LC BIJOUX

SRL-D, Str. Amurgului nr. 39, ap. 3,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(540)

IJOO

(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru

  
(531) Clasificare Viena:010317; 260113;

260116; 270501; 270502;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului; ceasuri; ceasornice; închizătoare
pentru ceasuri; ceasuri de bijuterie; ceasuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 19/01/2016

9

deşteptătoare electronice; ceasuri cu cuarţ;
cadrane pentru ceasuri; ceasuri de mână;
ceasuri de damă; ceasuri cu brăţară; ceasuri de
cronometrare; articole de ceasornicărie;
ceasuri şi ceasuri de mână în general; cutii
pentru ceasuri de mână şi ceasornice; carcase
pentru ceasornice şi ceasuri de mână; brăţări
şi ceasuri combinate; cutii pentru ceasuri
(ajustate); articole de bijuterie, ceasornice şi
ceasuri de mână; catarame pentru curele de
ceas; pandantive pentru lanţuri de ceas; curele
din piele pentru ceas; brăţări metalice
extensibile pentru ceasuri; curele pentru
ceasuri de mână; cutii (adaptate) pentru
articole de ceasornicărie; casete pentru
bijuterii şi cutii pentru ceasuri; ceasuri cu
funcţie de comunicare fără fir; casete de
prezentare pentru articole de ceasornicărie;
cutii pentru ceasuri (de perete, de mână);
ceasuri de mână din metale preţioase sau
placate cu acestea; bijuterii; bijuterii emailate;
bijuterii preţioase; bijuterii fantezie; imitaţii
de bijuterii; bijuterii fantezie, imitaţii; pietre
sintetice (bijuterii); casete de bijuterii; cutii
pentru bijuterii; închizători pentru bijuterii;
cutii pentru bijuterii (montate); bijuterii
fabricate din argint; casete de bijuterii,
nemetalice; bijuterii din metale nepreţioase;
bijuterii confecţionate din sticlă; bijuterii
confecţionate din plastic; bijuterii din pietre
preţioase; bijuterii confecţionate din cristal;
bijuterii din metale semipreţioase; bijuterii din
materiale semipreţioase; săculeţi pentru
bijuterii, adaptaţi; bijuterii cu pietre preţioase;
bijuterii confecţionate din metale preţioase;
cutii din lemn pentru bijuterii; casete pentru
ceasuri şi bijuterii; bijuterii sub formă de
mărgele; cutii de prezentare pentru bijuterii;
cutii din piele pentru bijuterii; casete pentru
bijuterii, din metal; bijuterii placate cu metale
preţioase; bijuterii din metale preţioase
placate; bijuterii confectionate din perle de

cultura; bijuterii din cristal, placate cu metale
preţioase; cutii mici pentru bijuterii din metale
preţioase; casete de bijuterii (cutii) din metale
preţioase; cutii pentru bijuterii din metale
preţioase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
publicitate online; servicii de comenzi online
computerizate; închiriere de spaţiu publicitar
online; servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
retele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul al
ceasurilor şi bijuteriilor din metale preţioase şi
din aliaje comune (accesorizate sau nu cu
pietre preţioase şi/sau semipreţioase); servicii
de comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi
bijuteriilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00267
(151) 19/01/2016
(732) S . C .  P O L A R I S  G R O U P

COMPANY S.R.L., Str. D.N. 5C, nr.
112, jud. Teleorman, 145400,
ZIMNICEA ROMANIA 

(540)

POLARIS GROUP

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

7 Maşini-unelte agricole; maşini agricole
remorcabile; semănătoare (unelte agricole);
încărcătoare pentru maşini agricole.
39 Depozitare de produse agricole.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00268
(151) 19/01/2016
(732) POPESCU ION-TRAIAN, Str.

Constituţiei nr. 23, bl. 20, ap. 1, jud.
Sibiu, 550253, SIBIU ROMANIA 

(732) ONTANU CRISTIAN-SILVIU, Bd.
Eroii Sanitari nr. 73, et. 1, ap. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

groupntravel.com

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00269
(151) 19/01/2016
(732) CHÎRLAN LUCIAN-DANIEL, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 41, bl. A1, ap.
10, jud. Arad, , ARAD ROMANIA 

(732) HARBEI COSMIN-STELIAN, Str.
Tudor Vladimirescu nr. 33, bl. 44, sc.
A, ap. 3, jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

CORSO
  
(531) Clasificare Viena:020501; 250119;

260207; 261112; 270102; 270511;  

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

41 Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală;
producţie de înregistrări muzicale; servicii de
înregistrări audio; producţie de înregistrări
video; închiriere de înregistrări audiovizuale;
producţie de înregistrări master audio; servicii
ale studiourilor de înregistrări muzicale;
servicii oferite de studiouri pentru repetiţii
(înregistrări); producţie de înregistrări
educative audio şi video; servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment;
producţie de divertisment sub formă de
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înregistrări audio; servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale; servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio; producţie de înregistrări
audio şi video pe suporturi audio şi video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00270
(151) 19/01/2016
(732) S.C. TOTAL CONSTRUCTII

S.R.L., Şos. Andronache nr. 209,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

EYEN ELECTRIC

  
(531) Clasificare Viena:250119; 251203;

251225; 270501; 270510;  

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

35 Comercializarea de aparatură electrică şi
aparate care reglează şi măsoară curentul
electric.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00271
(151) 19/01/2016
(732) PRAGA CLUB S.R.L., Bd. Eroilor

nr. 9, et. 2, jud. Cluj, 400349,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Casa Tauffer

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

41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00274
(151) 19/01/2016
(732) PRAGA CLUB S.R.L., Bd. Eroilor

nr. 9, et. 2, jud. Cluj, 400349,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

O'Peter's Pub

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

41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 19/01/2016

12

(210) M 2016 00273
(151) 19/01/2016
(732) DAN MONICA, Cal. Bucureşti nr.

18, bl. S4, sc. G, ap. 12, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(732) RUJAN ANDREEA, Str. Moldovei
nr. 27, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

Edelweiss
  
(531) Clasificare Viena:050522; 050523;

180105; 180123; 270501; 270508;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web; publicitate on-line intr-o reţea
computerizată; servicii de relaţii media;
creare, dezvoltare şi implementare de

campanii promoţionale şi evenimente speciale
în scopuri de promovare; servicii de marketing
şi promoţionale; promovare de evenimente;
studii privind imaginea companiei; asistenţă
comercială cu privire la imaginea comercială.
41 Organizarea şi conducerea de cursuri;
consilere vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire); organizarea de evenimente
culturale şi artistice; organizare şi planificarea
de petreceri.
44 Aranjamentul florilor; servicii de arta
florala, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistica; consiliere psihologica;
consiliere privind terapia ocupaţională.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00275
(151) 19/01/2016
(732) TEAMOBIL TEAM S.R.L., Str. 21

Decembrie 1989 nr. 93, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

QUALITEA BAGS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270510;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00276
(151) 19/01/2016
(732) EXFLOR S.R.L., Str. Plaiului nr. 19,

sat Carcea, jud. Dolj, , COMUNA
CARCEA 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)

EXFLOR

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben, violet, gri

  
(531) Clasificare Viena:180123; 180125;

241705; 241725; 260207; 270508;
270510; 290115;  

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

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 diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod; aceste servicii

pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanturi 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00256
(151) 19/01/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRICOLORII

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

41 Organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului, educaţie şi divertisment;
servicii de publicare şi reportaje. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00259
(151) 19/01/2016
(732) S.C. ALCO REAL PRODUCTS

S.R.L., B-dul Nicolae Bălcescu nr.
3-5, Bloc Dunărea, Sector 1, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

florian La Cafe BREMEN kaffee reţetă
originală germană cafea 100% arabică

(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
250119; 260118; 260416;  

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

30 Cafea măcinată şi boabe; produse din
cafea; cafea de provenienţă germană.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
cafea de provenienţă germană precum şi la
orice alte produse pe bază de cafea.

39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, toate
aceste servicii referitoare la produse din cafea
de provenienţă germană.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00260
(151) 19/01/2016
(732) S . C .  P O L A R I S  G R O U P

COMPANY S.R.L., Str. D.N. 5C, nr.
112, jud. Teleorman, 145400,
ZIMNICEA ROMANIA 

(540)

POLARIS GROUP COMPANY

 
(531) Clasificare Viena:050521; 270504;

270506; 270508; 270511; 270512;  

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

7 Utilaje agricole; maşini-unelte agricole.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00261
(151) 19/01/2016
(732) WILDE CORP BELIZE LTD,

Withfield Tower, third floor. 4792
Coney drive, , Belize City BELIZE 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

VICTOR HUGO

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270517;  

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

9 Sticle (lentile) optice, ochelari de vedere,
ochelari de soare, rame de ochelari, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari fără braţe,
ochelari fără braţe. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00262
(151) 19/01/2016
(732) S . C .  I M P R E S S U M

COMMUNICATION S.R.L., Parter,
judeţul Iaşi, , COM. REDIU
ROMANIA 

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

(540)

impressum A full focus agency

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
178C), gri închis (pantone 7540C)

  
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;

270502; 270510; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru toate
serviciile incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru toate serviciile incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00263
(151) 19/01/2016
(732) DOMNICA DAN, Aleea Pantelimon

nr. 15-17, bl. B2, sc. 2, etaj 3, ap. 85,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SBT Security Business Team

(591) Culori revendicate:mov închis
(pantone 669C), pantone 2776C

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270519; 270522; 270524; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor de securitate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(Solicitam protecţie pentru toate serviciile
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa)
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(Solicitam protecţie pentru toate serviciile
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00265
(151) 19/01/2016
(732) S.C. MEDIA CONCEPT STORE

S.R.L., Str. Zinca Golescu nr. 21, ap.
8, sector 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

(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)

SCRIU PRECUM vorbesc

(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
260418; 270508; 270509; 270510;  

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

41 Servicii de educaţie şi instruire referitoare
la utilizarea diacriticelor în scriere; servicii de
educaţie şi instruire privind scrierea cu
diacritice cu ajutorul tastaturilor; oferirea de
informaţii, prin metode distractive, despre
util izarea diacrit icelor în scriere
(divertisment); servicii de caligrafie;
organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor şi seminariilor; organizarea de
ateliere în scopuri educative şi de instruire;
publicarea de cărţi; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare;
scrierea textelor, altele decât textele
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publicitare; oferirea de informaţii despre
educaţie; producţii de filme, altele decât
filmele publicitare; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
producţia de programe de radio şi televiziune;
producţia de spectacole; producţia de piese de
teatru; organizarea de concerte; servicii de
traducere; subtitrare; activităţi culturale;
servicii de club (amuzament sau educaţie);
servicii de bibliotecă mobilă; prezentări
cinematografice; cursuri prin corespondenţă;
cursuri de instruire cu privire la scrierea cu
diacritice; furnizarea de cursuri de instruire
asistate de calculator; servicii de desktop
publishing; editare de casete video şi audio;
servicii prestate de reporteri de ştiri; servicii
de compoziţii muzicale; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată;
organizare de evenimente în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment; difuzare de
materiale educative; elaborare de materiale
educative. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00258
(151) 19/01/2016
(732) CENTRUL MEDICAL DR.

STANILA S.R.L., Str. Semaforului
nr. 4, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

OFTATOTAL

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

9 Aparate şi instrumente optice; produse de
optică; ochelari (optică); ochelari de soare;
sticlă optică; lentile pentru ochelari; ochelari
gradaţi; rame de ochelari fără braţe; tocuri
pentru ochelari fără braţe; lentile
oftalmologice; lentile optice; ochelari
corectori; lentile de contact; cutii pentru
lentile de contact.
10 Aparate şi instrumente medicale; aparate
pentru analize oftalmologice; cuţite
mocrochirugicale pentru uz oftalmologie;
dispozitive de imagistică optica pentru
diagnosticare medicală; aparate pentru
diagnosticare de uz oftalmologic; echipament
pentru diagnosticare, examinare şi
monitorizare; echipament chirurgical şi de
tratare a rănilor; lasere cu fibre optice de uz
medical; instrumente pentru examinare
folosite în optică medicală; îmbrăcăminte
medicală; instrumente optice pentru măsurarea
temperaturii pentru examinări medicale;
instrumente oftalmice; instrumente
oftalmologice; oftalmometre; oftalmoscoape;
organe artificiale şi implanturi; pipete pentru
picături oftalmice; protetica şi implanturi
artificiale; aparate optice folosite la
examinarea medicală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; editare articole online, vânzare în
magazine şi prin intermediul reţelelor
electronice şi a site-urilor web de articole de
optică, ochelari, ochelari de soare, ochelari de
vedere, lentile pentru ochelari, ochelari pe
reţetă, rame de ochelari, tocuri de ochelari,
lentile oftalmice, lentile de corecţie, lentile de
contact şi tocuri pentru lentile de contact.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00272
(151) 19/01/2016
(732) ILIE MADALIN, Str. Doamna Ghica

nr. 12, bl. 1, sc. 3, et. 7, ap. 87, sector
2, 022834, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MaFaM

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

35 Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la software de calculator; administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu
amănuntul; servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator; servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte.
36 Servicii oferite de o casă de schimb
valutar.
42 Dezvoltare de software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00257
(151) 19/01/2016
(732) S.C. EVENTUR EVENTS S.R.L.,

Str. Păltiniş nr. 2, bl. F8, sc. C, et. 2,
ap .  45 ,  j ude ţul  Neam ţ ,  ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

Bucharest CITY APP

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
803C), albastru

  
(531) Clasificare Viena:040505; 090725;

270501; 270502; 290112;  

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

9 Software, softuri educative, aplicaţii
software; software pentru jocuri, software de
comunicaţii, drivere pentru software, software
video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software; software de reprezentare
tabelară; software pentru comprimarea
datelor; software de realitate virtuală; software
de calculator pentru codificare; software de
grafică pe calculator; pachete de software de
calculator; software de preluacrare a datelor;
software pentru operare lan (reţea locală) şi
wan (reţea de zonă extinsă); instrucţiuni de
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operare şi utilizare stocate în format digital
pentru calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice; compact discuri
(memorie doar citire) comparatoare; programe
de jocuri pe computer; programe înregistrare
operate pe computere; programe pentru
computer (software descărcabil); software
înregistrat pentru computere; publicaţii
electronice descărcabile; medii de date optice;
programe de operare a computerului
înregistrate; computere tip notebook;
platforme magnetice pentru software; software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice.
35 Compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; managementul fişierelor
computerizate; publicarea textelor publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de
materiale publicitare; publicarea textelor
publicitare; scrierea textelor publicitare;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
închirierea spaţiilor publicitare; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; servicii online de prelucare a datelor;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare; servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet;
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice.
38 Închirierea timpului de acces la reţelele

globale de computere; transmisii de
televiziune, televiziune prin cablu,
transmisiune prin radio; transmisiune de
comunicaţii cu telefonul mobil; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin telefon;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; comunicare prin terminale de
computere; servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii); transmisie prin
facsimil; informaţii despre telecomunicaţii;
poştă electronică; transmiterea mesajelor;
servicii de telefon sau alte mijloace de
comunicare electronică; furnizarea accesului
la bazele de date; furnizarea camerelor de chat
pe internet; furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping; asigurarea conexiunii de
telecomunicaţii la o reţea globală de
computere; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
închirierea aparatelor de fascimil; închirierea
aparatelor de transmisie a mesajelor; închierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecomunicaţii; închirierea aparatelor de
transmitere a mesajelor; comunicaţii prin
telefon; transmisia de fişiere digitale;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată
de calculator; servicii de poştă vocală; servicii
de transfer; transmisie wireless; transmisie de
software de divertisment interactiv; furnizarea
de servicii de protocol de aplicaţii fără fir
nclusiv pentru cei care folosesc un canal de
comunicaţii securizat.
41 Formare profesională (educaţie).
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consiliere şi
consultanţă privind aplicaţiile pentru reţelele
de calculatoare; servicii tehnice pentru
aplicaţii la sistemele informatice mari şi
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mijlocii; servicii de consultanţă în materie de
aplicaţii informatice de planificare;
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice; consultanţă program
computerizată; duplicarea programelor de
computer; închirierea de computere;
consultanţă de software computerizat; design
de software pentru computer; instalarea de
software pentru computere; mentenanţă
software-urilor de computer; actualizarea
software-urilor de computer; analiză
software-ului de computer; design pentru
sistemele de computer; servicii de protecţie
anti-virus pentru computere; schiţarea
construcţiilor digitale; consultanţă în software
de computer; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea de soluţii aplicaţii software de
calculator; hardware-ului pentru computere;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică); design
de sisteme de computer; găzduirea site-urilor
web; instalarea software-ului computerizat;
mentenanţa software-urilor de program;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de protecţie
anti-virus pentru computer; servicii de
motoare de căutare pe internet; recuperarea
datelor computerizate; închiriere a
software-ului de computer; închirierea
serverelor web; cercetare şi dezvoltare pentru
alţii; servicii de motoare de căutare pe
internet; design de software pentru computere;
închiriere aplicaţii informatice; închirierea
software-urilor de computere; actualizarea
software-ului de computere; studii de proiecte
tehnice; expertizare; creare, elaborare,
instalare, întreţinere, inginerie de software,
calibrare, eliminarea erorilor şi rezolvarea
problemelor de hardware şi software pentru

computere; software ca serviciu (saas); scriere
de software pentru calculator; servicii de
personalizare de software; coperire de
software de calculator; configurare de
software de calculator; actualizarea
software-ului pentru computer; întreţinere şi
reparare de software; servicii de consultanţă
pentru software; controlul calităţii privind
software-ul de calculator; studii de proiecte
tehnice, studii de fezabilitate privind domeniul
hardware-ului şi software-ului de calculator;
dezvoltare de software pentru conversia de
date şi conţinut multimedia între diferite
protocoale furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (asp) şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi,
furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online; furnizare de acces temporar
la un software online, care nu poate fi
descărcat în vederea utilizării în procesele de
editare şi imprimare; furnizare de acces
temporar la un software de calculator care nu
poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin reţele de calculator, intraneturi
şi internet.
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(210) M 2016 00255
(151) 19/01/2016
(732) S.C. TROTUS GRUP S.R.L., B-dul

Lucian Blaga nr. 282/A, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

HYNTER

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

6 Metale comune şi aliajele acestora; articole
mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse
metalice neincluse in alte clase; oţel; aliaje din
oţel; fitinguri metalice; conducte metalice;
şaibe metalice; construcţii metalice mobile
(portabile); echipate cu instalaţii sanitare;
supape metalice de radiator (altele decât cele
termostatice); robinete; alamă; panouri
metalice.
9 Aparate şi instrumente de cântărire, de
măsurare, de control (verificare), de siguranţa
(salvare); aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; acumulatoare electrice; areometru
pentru baterii; baterii;cabluri; aparate de
diagnosticare, cu ecepţia celor de uz medical;
indicatoare de temperatură; termostate; cutii
de distribuţie (electricitate); panouri de
distribuţie (electricitate).
11 Aparate şi instalaţii sanitare; instalaţii
sanitare şi de baie şi accesorii pentru instalaţii;
instalaţii sanitare, alimentare cu apă şi
echipamente de salubritate; aparate de

distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;
acumulatoare de căldură; fitinguri; instalaţii
pentru baie; încălzitoare pentru baie; boilere;
arzătoare; radiatoare; bobine (componente ale
instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire);
robinete; supape; supape termostatice pentru
radiatoare; regeneratoare de căldură;
regulatoare de căldură; încălzitoare; conducte
(componente ale instalaţiilor sanitare);
conducte de apă pentru instalaţii sanitare;
convertoare; accesorii de reglare şi siguranţă
pentru aparatele de apă; baterii; ventile
termostat; filtre; pompe; obiecte sanitare din
oţel inoxidabil; armături; ţevi; accesorii de
scurgere pentru articole sanitare; aeratoare
pentru robinete; instalaţii de baie folosite în
scopuri sanitare; manşoane sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare; piese din
fontă pentru conducte (componente de
instalaţii sanitare); coturi curbate din plastic
pentru ţevi (componente de instalaţii sanitare);
distribuitoare(aparate de distribuire a apei).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor termosanitare,
permiţând consumatorilor sa le vadă şi să le
achiziţioneze comod; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); publicitate online pe o reţea de
computere; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comercial, publicitar şi de
promovare; publicitate în aer liber;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; demonstraţii cu
produse; servicii de import-export.
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