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Cereri m|rci publicate în 28.10.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06802

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/10/2016 S.C. IMAGIENT AGENCY S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
imagient remark.able brands

2 M 2016 06957

21/10/2016 HAVRILIUC CAMELIA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

CASA HORA

3 M 2016 07109

21/10/2016 S.C. TEAM ANDAVA S.R.L.

ANA

4 M 2016 07111

21/10/2016 S.C. CORNELIUS S.R.L.

CROKEKS

5 M 2016 07112

21/10/2016 IONASCU MARIEA

CRAMELE ÔTEFAN CEL MARE

6 M 2016 07113

21/10/2016 IONASCU MARIEA

CRAMELE ÔTEFAN CEL MARE

7 M 2016 07114

21/10/2016 DANILA FLORIN

CUMP{NA

8 M 2016 07115

21/10/2016 S.C. VIROTOP 16 S.R.L.

CAMARAD

9 M 2016 07116

21/10/2016 DUMITRAÔCU EDUARD C{LIN

ASOCIAÚIA ROMÂN{ DE
SMART CITY

10 M 2016 07117

21/10/2016 S.C. AVEMONTANA S.R.L.

NEVIS

11 M 2016 07118

21/10/2016 ÔERBAN GEORGETA CARMEN

Carmen Ôerban

12 M 2016 07119

21/10/2016 BETA SOFTWARE
MANAGEMENT S.A.

LIVRATOR

13 M 2016 07120

21/10/2016 S.C. TAFI TRADE S.R.L.

TAFI VOPSEA

14 M 2016 07121

21/10/2016 S.C. NC PRINTING SERVICES
PLATFORM S.R.L.

NC PRINTING SERVICES
PLATFORM

15 M 2016 07122

21/10/2016 S.C. EVRIKA PUBLISHING S.R.L. EVRIKA PUBLISHING

16 M 2016 07123

21/10/2016 CÎRSTEA NICOLAE

RRDJ Revista Român| de
JurisprudenÛ|

17 M 2016 07124

21/10/2016 CÎRSTEA NICOLAE

CAIETE JUDICIARE. SOLUTII
DE DREPT

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 07125

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/10/2016 S.C. ONX ATELIER S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
MAISON DES MERVEILLES

19 M 2016 07126

21/10/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

RECUPAR

20 M 2016 07127

21/10/2016 SLAVI GHEORGHIEV

SeboderM 2% Õampon
antimatreaÛ| Eficient în
combaterea m|treÛii

21 M 2016 07128

21/10/2016 COSMOVICI PAUL

OMEGAFISH

22 M 2016 07129

21/10/2016 S.C. LOKI GUARD S.R.L.

LOKI GUARD PAZA &
PROTECTIE

23 M 2016 07130

21/10/2016 S.C. BERARIA H S.R.L.

DERAIAT

24 M 2016 07131

21/10/2016 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

SCUFIÚA ROÔIE

25 M 2016 07132

21/10/2016 S.C. LEMUR LABS S.R.L.

stickchat

26 M 2016 07133

21/10/2016 S.C. LEMUR LABS S.R.L.

R Redraw Keyboard

27 M 2016 07134

21/10/2016 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L.

SMARTER NEXT

28 M 2016 07135

21/10/2016 S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L.

FORTUNA CAFEA

29 M 2016 07136

21/10/2016 S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L.
VL{D{REANU RADU

PERINATOLOGIA Romanian
Journal of Maternal-Fetal and
Neonatal Medicine

30 M 2016 07137

21/10/2016 PROKURIA S.R.L.

Prokuria

31 M 2016 07138

21/10/2016 S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L.

FORTUNA MERIDIAN
SUPREME 100 % ARABICA

32 M 2016 07139

21/10/2016 ASOCIATIA INOMAR CLUSTER

TURISFERA

33 M 2016 07140

21/10/2016 CURUTIU ILEANA-NICOLETA

TRANSFORCE

34 M 2016 07141

21/10/2016 COMAN GABRIELA
TIPEI MARIUS
PLESA GABRIEL

FINDOO
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(210) M 2016 06802
(151) 21/10/2016
(732) S.C. IMAGIENT AGENCY S.R.L.,
Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 26,
bl. C3, parter, ap. 1, jud. Constanţa,
900636, CONSTANŢA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06957
(151) 21/10/2016
(732) H A V R I L I U C
CAMELIA
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Octav Băncilă
nr. 5, judeţul Suceava, SUCEAVA
ROMANIA
(540)
CASA HORA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Agenţii de cazare (hoteluri pensiuni);
bufete de autoservire; cafenele-restaurant;
agenţii de cazare (hoteluri-pensiuni); servicii
de catering; servicii hoteliere; închirieri de
spaţii de cazare temporară; pensiuni;
restaurante; restaurante (servirea mesei).

imagient remark.able brands
(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
portocaliu deschis, gri

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07119
(151) 21/10/2016
(732) B E T A
S O F T W A R E
MANAGEMENT S.A., Str. Emil
Racoviţă nr. N 35-39, Lot AC01, et. 2,
camera E201, Judeţul Ilfov,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; servicii de publicitate şi
marketing; consultanţă în publicitate şi
marketing.
42 Creare de pagini web; design de site-uri
web; proiectare de site-uri web.

LIVRATOR

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transportul produselor; livrarea produselor
comandate; livarea de colete; cărăuşie
(transport); ambalarea produselor; depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07120
(151) 21/10/2016
(732) S.C. TAFI TRADE S.R.L., Str.
Stînjenelului nr. 6, Judeţul Neamţ, ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ
(540)

(210) M 2016 07131
(151) 21/10/2016
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCUREŞTI
(540)
SCUFIŢA ROŞIE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Băuturi nealcoolice carbogazoase
(şampanie pentru copii).

TAFI VOPSEA
(591) Culori revendicate:roşu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:200105; 261301;
270501; 270508; 290113;

(210) M 2016 07132
(151) 21/10/2016
(732) S.C. LEMUR LABS S.R.L., Str.
Nicolae Caramfil nr. 59, et. 2, cam. 1,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA DUMITRU
DOBREV, Str. Viorele nr. 4, bl. 22,
sc. C, et. 7, ap. 101, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, emailuri şi lacuri pentru industrie;
grunduri împotriva ruginei sau împotriva
putrezirii lemnului, coloranţi, baiţuri, răşini.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
vopselelor, emailurilor, lacurilor şi
grundurilor industriale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, prin magazine
(puncte de desfacere), cataloage de vânzare,
corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri, e-mail-uri şi/sau alte mijloace
moderne de comercializare, gen magazine
on-line; publicitate, administrarea afacerilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor (vopsele, emailuri, lacuri, grunduri
industriale); distribuţie-livrare.

stickchat
(591) Culori revendicate:negru,
(pantone 7404, 7499)

galben

(531) Clasificare Viena:040505; 260416;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectarea şi dezvoltarea hardware şi
software.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectarea şi dezvoltarea hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07133
(151) 21/10/2016
(732) S.C. LEMUR LABS S.R.L., Str.
Nicolae Caramfil nr. 59, et. 2, cam. 1,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA DUMITRU
DOBREV, Str. Viorele nr. 4, bl. 22,
sc. C, et. 7, ap. 101, sector 4
BUCUREŞTI

(210) M 2016 07134
(151) 21/10/2016
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.
Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

SMARTER NEXT
(591) Culori revendicate:roşu, oranj, galben,
verde, albastru, indigo, violet, gri

R Redraw Keyboard

(531) Clasificare Viena:050707; 260118;
270501; 290115;

(591) Culori revendicate:negru (pantone
532C), roşu (pantone 1797C), galben,
gri, albastru

(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.

(531) Clasificare Viena:240723; 260409;
270501; 270521; 290114;

5
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42 Servicii în domeniile ştiinţifice şi
tehnologiei, ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.
˜˜˜˜˜˜˜

includ surogate sau înlocuitori de cafea.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; publicitate.
43 Servicii oferite de cafenele.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07135
(151) 21/10/2016
(732) S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L., Str.
Viilor nr. 3, jud. Ilfov, 077096,
DRAGOMIREŞTI VALE ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCUREŞTI

(210) M 2016 07136
(151) 21/10/2016
(732) S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L.,
Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu
nr. 22, etaj 11, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) VLĂDĂREANU RADU, Str.
Gheorghe Titeica nr. 202-204, etaj 1,
ap. 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)

FORTUNA CAFEA
(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:020322; 050701;
260106; 260115; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Cesti; pahare din plastic sau hârtie.
30 Cafea, ceai, cacao şi derivatele lor
destinate consumului, inclusiv băuturi pe bază
de ceai, cafea, cacao, ciocolată, produse ce

PERINATOLOGIA Romanian Journal of
Maternal-Fetal and Neonatal Medicine
(591) Culori revendicate:violet, alb
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(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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. (Solicităm
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07137
(151) 21/10/2016
(732) PROKURIA S.R.L., Aleea Ianca nr.
1, bl. V17, sc. 1, et. 4, ap. 26, cam. 2,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Prokuria
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator pentru gestionarea
documentelor; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date; software de
calculator pentru gestionarea foilor de calcul;
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile; aplicatii mobile; software pentru
telefoane mobile.
35 Servicii de gestionare a lanţului de
aprovizionare; servicii de aprovizionare
pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii
pentru alte întreprinderi); obtinere de
contracte de vânzare de produse, pentru alte
persoane; intermediere de contracte (pentru
terţi) cu privire la vânzarea de bunuri; servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziţii de produse pentru alte persoane;
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet; organizare de vânzări prin licitaţie;
organizare de vânzări prin licitaţie; vânzare
prin licitaţie publică; furnizare de servicii
online de licitaţie; oferte pentru licitaţii online
în numele terţilor; servicii comerciale online
în cadrul carora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitaţia are loc
pe internet; servicii comerciale online în care
vânzătorul afişează produsele care urmeaza a
fi licitate şi acestea sunt licitate pe internet;
furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii.
42 Proiectare şi dezvoltare de software pentru
managementul lanţului de aprovizionare;

˜˜˜˜˜˜˜
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proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestionarea bazelor de date; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului; proiectare şi dezvoltare de
software pentru logistică, pentru
managementul lanţului de aprovizionare şi
pentru portaluri de e-business; dezvoltarea de
software pentru logistică, management de
valorificare (managementul lanţului de
aprovizionare) şi platforme comerciale pe
internet (portaluri de comerţ electronic);
platforma ca serviciu (paas).

(591) Culori revendicate:negru, roşu, auriu,
alb
(531) Clasificare Viena:110304; 250109;
260115; 270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi derivatele lor
destinate consumului, inclusiv băuturi pe bază
de ceai, cafea, cacao,ciocolată, produse ce
includ surogate sau înlocuitori de cafea.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul tertior, a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07138
(151) 21/10/2016
(732) S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L., Str.
Viilor nr. 3, jud. Ilfov, 077096,
DRAGOMIREŞTI VALE ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07139
(151) 21/10/2016
(732) ASOCIATIA INOMAR CLUSTER,
Str. Siretului nr. 63, jud. Constanţa,
900675, CONSTANŢA ROMANIA
(540)
TURISFERA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate privind industria
turismului; marketing pentru evenimente.
37 Construire de locuri de cazare pentru
turism.
39 Servicii de turism; servicii specifice
agentiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor; servicii de ghizi de turism.
41 Cursuri de pregatire în industria turismului;
instruire; servicii de educaţie furnizate prin
intermediul statiunilor turistice; servicii de
educaţie furnizate prin intermediul staţiunilor
de vacanţă; organizare de evenimente

FORTUNA MERIDIAN SUPREME 100
% ARABICA
8
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muzicale; organizarea de evenimente sportive;
pregătire în sectorul restaurantelor (instruire).
43 Servicii hoteliere în statiuni turistice;
servicii de cazare în staţiuni turistice;
restaurante (servirea mesei); restaurante cu
autoservire; servicii de cluburi cu restaurante
private; servicii de restaurant cu servire la
pachet.
44 Servicii medicale de staţiuni balneare.

(210) M 2016 07141
(151) 21/10/2016
(732) COMAN GABRIELA, Str. Bradului
nr. 49, jud. Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA ROMANIA
(732) TIPEI MARIUS, Str. Poetului nr. 1C,
bl. 4UTA, et. 4, ap. 65, jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA
(732) PLESA GABRIEL, Str. Salcâmului
nr. 13, jud. Arad, , ARAD ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07140
(151) 21/10/2016
(732) CURUTIU ILEANA-NICOLETA,
Str. Mareşal Constantin Prezan nr.
104, sc. C, ap. 3 jud. Timişoara, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENTIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

FINDOO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; dezvoltare software, programare şi
implementare; programare a calculatoarelor,
programare de software pentru platforme de
internet, creare, proiectare şi intreţinere de
pagini web şi de pagini web personalizate;
proiectare de portaluri web) specializate.

(540)
TRANSFORCE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07109
(151) 21/10/2016
(732) S.C. TEAM ANDAVA S.R.L., Bd.
Voluntari, nr. 86, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07111
(151) 21/10/2016
(732) S.C. CORNELIUS S.R.L., nr. 604,
judeţul Suceava, , DĂRMĂNEŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)
CROKEKS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale; produse de brutărie; griş, pesmet,
mălai, paste făinoase, macaroane, cereale
procesate, musli, seminţe de cereale procesate,
batoane de cereale, chipsuri din cereale,
gustări pe bază de cereale, cereale pentru
micul dejun, preparate din cereale acoperite cu
zahăr şi miere, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale şi fructe uscate, batoane
pentru gustări continând un amestec de
cereale, porumb prăjit, porumb copt, produse
expandate pe bază de porumb, produse
extrudate pe bază de porumb, pufuleţi,
produse expandate şi/sau extrudate pe bază de
ovăz, produse expandate şi/sau extrudate pe
bază de orez; produse din soia (preparate);
fulgi de porumb, fulgi de ovăz; cuscus (griş de
grâu), tabbouleh, tacos, tortilla; nuci
caramelizate, alune caramelizate, migdale
caramelizate, seminţe de susan caramelizate,
arahide caramelizate, fistic caramelizat, miez
de nucă caramelizat, caju caramelizat, nuci şi
fructe uscate (produse de cofetărie), fructe
trase în ciocolată; pastă de susan; turte de
orez; caramele (bomboane); floricele de

ANA
(531) Clasificare Viena:020301; 020303;
260207; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

10
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porumb, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, popcorn; pâine,
pâine prăjită şi/sau aromatizată, crutoane,
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza;
gustări crocante pe bază de grâu integral,
gustări crocante pe bază de pesmet, gustări
crocante pe bază de cereale expandate;
produse de patiserie şi cofetărie, plăcinte,
fursecuri, clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu
diferite umpluturi; prăjiturele cu orez, gustări
pe bază de orez; covrigi, covrigei, crutoane,
grisine, mini grisine, turtă dulce, napolitane,
mini prăjituri, praline, cornuleţe, pretzels,
sticks-uri, sărăţele, pişcoturi, biscuiţi, biscuiţi
cu cremă, biscuiţi dulci, biscuiţi crocanţi,
biscuiţi sărati, pricomigdale, prăjituri,
prăjiturele, rulade, goffre, torturi, pufarine,
rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva, tarte,
trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi pentru
plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite;
măncăruri preparate şi/sau congelate, gustări,
sandvişuri, supe; prafuri pentru budinci,
prafuri pentru prăjituri, prafuri pentru
îngheţată, amidon alimentar; îngheţată
comestibilă, iaurt îngheţat (îngheţată,
dulciuri), şerbeturi; ciocolată; paste
tartinabile; băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de cafea; arome, altele
decât uleiurile esenţiale pentru băuturi, zahăr,
acadele, bomboane, bezele, jeleuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) M 2016 07112
(151) 21/10/2016
(732) IONASCU MARIEA, Str. Victoriei
nr. 35, bl. 35, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj,
, TIRGU JIU ROMANIA
(540)

CRAMELE ŞTEFAN CEL MARE
(531) Clasificare Viena:020101; 240115;
240312; 240502; 240902; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07113
(151) 21/10/2016
(732) IONASCU MARIEA, Str. Victoriei
nr. 35, bl. 35, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj,
, TIRGU JIU ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07114
(151) 21/10/2016
(732) DANILA FLORIN, B-dul. Unirii, nr.
5, bl. B1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CUMPĂNA
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea: făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă: miere,
sirop de melasă: drojdie, praf de copt: sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente): mirodenii:
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe: siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

CRAMELE ŞTEFAN CEL MARE
(591) Culori revendicate:galben
(531) Clasificare Viena:020101; 240115;
240312; 240502; 240902; 270501;
290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 21.10.2016

de încălţăminte; servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de încălţăminte; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genţi, geamantane, valize, portmonee,
umbrele; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genţi, geamantane, valize,
portmonee, umbrele; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
draperii, lenjerii de pat, cuverturi de pat, feţe
de masă, covoare; servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru genţi,
geamantane, valize, portmonee, umbrele,
bijuterii; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
organizare de târguri comerciale şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi servicii de informare a
consumatorilor; organizare de parade de modă
în scopuri comerciale şi promoţionale; servicii
de comenzi online computerizate; servicii de
import şi export; magazine pentru articole de

(210) M 2016 07115
(151) 21/10/2016
(732) S.C. VIROTOP 16 S.R.L., Str. Calea
Prutului nr. 12, Biroul R.U., judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

CAMARAD
(531) Clasificare Viena:020101; 020912;
090709; 160313; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar; servicii de vânzare cu
ridicata în domeniul vestimentar; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
13
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îmbrăcăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, bijuterii, genţi,
geamantane, valize, portmonee, umbrele,
parfumerie; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu draperii, lenjerii de pat,
cuverturi de pat, feţe de masă, covoare.

(210) M 2016 07117
(151) 21/10/2016
(732) S.C. AVEMONTANA S.R.L., Str.
Barbu Lăutaru nr. 48A, judeţul Iaşi,
700308, IAŞI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07116
(151) 21/10/2016
(732) DUMITRAŞCU EDUARD CĂLIN,
Aleea Parva nr. 2, bl. A20, sc. F, et. 3,
ap. 86, sector 6, 77000, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
440C), maro (Pantone 8580C)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE SMART
CITY

(531) Clasificare Viena:01; 020301;
020302; 020323; 2705; 290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25
Rochii,
deux-pieces
(îmbrăcăminte)salopete şi accesorii
vestimentare pentru ocazii speciale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

NEVIS

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07118
(151) 21/10/2016
(732) ŞERBAN GEORGETA CARMEN,
Str. Calea Plevnei nr. 141, bl. 2, sc. B,
ap. 29, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07121
(151) 21/10/2016
(732) S.C. NC PRINTING SERVICES
PLATFORM S.R.L., Bdul. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp C, parter, spaţiul
B7, sector 6,
BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Carmen Şerban
(531) Clasificare Viena:240501; 270511;
270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software; creare şi
menţinere site-uri web.
43 Restaurante şi cazare temporară;
alimentaţie publică.

NC PRINTING SERVICES PLATFORM
(591) Culori revendicate:negru, galben-auriu
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi

˜˜˜˜˜˜˜
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calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie şi 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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie şi 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07122
(151) 21/10/2016
(732) S.C. EVRIKA PUBLISHING
S.R.L., Bdul. Iuliu Maniu nr. 7, corp
C, parter, spaţiul B2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

EVRIKA PUBLISHING
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:210115; 270315;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
16
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(210) M 2016 07123
(151) 21/10/2016
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Sergent
Mihai Stan nr. 18, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(540)

(210) M 2016 07124
(151) 21/10/2016
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Sergent
Mihai Stan nr. 18, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

RRDJ Revista Română de Jurisprudenţă
(591) Culori revendicate:gri, albastru

CAIETE JUDICIARE. SOLUTII DE
DREPT

(531) Clasificare Viena:260418; 270517;
290112;

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270510; 270511; 270522; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
17
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sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 07126
(151) 21/10/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,
Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07125
(151) 21/10/2016
(732) S.C. ONX ATELIER S.R.L.,
Localitatea Săftica, Aleea Luceafărul
nr. 7, Judeţul Ilfov, , COMUNA
BALOTEŞTI ROMANIA

(540)
RECUPAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (Solicităm protecţia pentru
toate produsele incluse în aceasta clasă
conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (Solicităm
protecţia pentru toate produsele incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).

(540)
MAISON DES MERVEILLES
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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uleiuri esenţiale şi extracte aromatice;
săpunuri şi geluri; şampon solid; şampon
pentru bebeluşi; şampon spumă pentru
bebeluşi; balsamuri de păr
(balsamuri-şampon); săpunuri; săpun pentru
utilizare fără apă; emulsii fără săpun pentru
spălarea corpului.
5 Produse şi articole pentru igienă (altele
decât articole de toaletă); preparate şi articole
medicinale; produse farmaceutice; preparate
pentru îngrijirea părului şi a scalpului (pentru
uz medical); produse de îngrijire a părului
(pentru uz medical); produse de îngrijire a
scalpului (pentru uz medical); şampoane
(pentru uz medical); balsamuri (pentru uz
medical); şampon medicinal.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3 şi 5 (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să el vadă şi să
le cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor; comerţ cu amănuntul şi
ridicata; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
toate acestea în legatură cu produsele din
clasele 3 şi 5.

(210) M 2016 07127
(151) 21/10/2016
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea
Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
SeboderM 2% şampon antimatreaţă
Eficient în combaterea mătreţii
(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:011515; 250119;
270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse pentru toaleta dermocosmetice;
19

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 21.10.2016

pe bază de peşte; peşte, fructe de mare şi
moluşte; produs tartinabil pe bază de peşte
afumat; rulouri din pastă de peşte, prăjite;
paste de peşte şi fructe de mare; mâncăruri
gătite constând în principal din peşte; alimente
refrigerate constând în principal din peşte;
produse din peşte preparate, pentru consum
uman; uleiuri comestibile obtinute din peşte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

(210) M 2016 07128
(151) 21/10/2016
(732) COSMOVICI PAUL, Str. Ion
Negulici nr. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07129
(151) 21/10/2016
(732) S.C. LOKI GUARD S.R.L., Bdul.
Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
OMEGAFISH

(540)

(531) Clasificare Viena:020901; 270315;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; produse alimentare dinpeşte; peşte
(conservat) (în conserve); peşte sărat; peşte
uscat; peşte afumat; peşte prelucrat; peşte
congelat; peşte marinat; peşte conservat; pastă
de peşte; specialităţi şi preparte din peşte;
crochete de peşte; mâncăruri din peşte; file de
peşte; conserve de peşte; conserve din peşte;
peşte în conservă; geluri din peşte; icre de
peşte preparate; peşte fiert şi uscat; peşte gătit
şi congelat; batoane de peşte file; icre de peşte
procesate; alimente refrigerate din peşte;
quenelle (peşte); mâncăruri pe bază de peşte;
produse din peşte la borcan; produse
congelate pe bază de peşte; produs tartinabil

LOKI GUARD PAZA & PROTECTIE
(531) Clasificare Viena:020101; 230505;
260114; 260118; 270112; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
20
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07130
(151) 21/10/2016
(732) S.C. BERARIA H S.R.L., Str.
Kiseleff nr. 32, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

DERAIAT
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