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Mărci publicate în data de 30/06/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04436 23/06/2016 IZOL CRISTINA MIHAELA

KASSAB WAEL SAID
BYBLOS

2 M 2016 04437 23/06/2016 S.C. GARDEN SERVICES S.R.L. GARDENIS GRĂDINI. GAZON.
IRIGAŢII. PLANTE

3 M 2016 04438 23/06/2016 GIANFRANCO COLONNA MAX Restaurant

4 M 2016 04439 23/06/2016 ASOCIATIA BURCASH -
MANAGEMENTUL BANILOR

SALES MASTERY

5 M 2016 04440 23/06/2016 S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A. DREAMOTEL

6 M 2016 04441 23/06/2016 S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A. DREAMONT

7 M 2016 04442 23/06/2016 GELMIN S.R.L. Ultima Frontiera Nature

8 M 2016 04443 23/06/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA Lifebaby

9 M 2016 04444 23/06/2016 HYDROSYSTEMS S.R.L. SimpleFIT Eficient, rapid şi
economic

10 M 2016 04445 23/06/2016 S.C. BEVITECH S.R.L. SAVE WATER, DRINK ONLY
GOOD WINES!

11 M 2016 04446 23/06/2016 CITY GATE S.R.L. CITY GATE OPEN FOR
BUSINESS

12 M 2016 04447 23/06/2016 OFFICESUPPLY DISTRIBUTION
SRL-D

BIROTICIENII

13 M 2016 04448 23/06/2016 VENUS COMMERCIAL CENTER
S.R.L.

CITY PLAZA OPEN FOR
BUSINESS

14 M 2016 04449 23/06/2016 S.C. PRAVALIA NOASTRA S.R.L. Nutrissimo

15 M 2016 04450 23/06/2016 VENUS COMMERCIAL CENTER
S.R.L.

CITY PREMIUM OPEN FOR
BUSINESS

16 M 2016 04451 23/06/2016 PAVOS ETIC S.R.L. PAVOS SPECIALITY COFFEE
SINCE 2016
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17 M 2016 04452 23/06/2016 S.C. AGATUR S.R.L. HOTEL MÜLLER

18 M 2016 04453 23/06/2016 BLACKSTONE SECURITY S.R.L. BLACKSTONE SECURITY

19 M 2016 04454 23/06/2016 POPESCU RADU ALEXANDRU Popelli

20 M 2016 04455 23/06/2016 HEALTH ADVISORS S.R.L. Enzime forte pentru digestia ta
corectă!

21 M 2016 04456 23/06/2016 PATIU ION
BIG SEBASTIAN IONUT

Schiuri REGHIN

22 M 2016 04457 23/06/2016 S.C. KRYPTON GUARD S.R.L. KRYPTON GUARD

23 M 2016 04458 23/06/2016 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. CIDRU MÂNDRU

24 M 2016 04459 23/06/2016 GUANGZHOU FENGLI TIRE &
RUBBER CO., LTD

VANLEAND

25 M 2016 04460 23/06/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Tot ce e mai bun din peste

26 M 2016 04461 23/06/2016 S.C. MOONLIGHT TRAINING
SRL-D

MT MOONLIGHT TRAINING
Sparkle with us!

27 M 2016 04462 23/06/2016 S.C. 3D MINI ME S.R.L. 3D MINI ME

28 M 2016 04463 23/06/2016 SE ENERSEC TECHNOLOGY
S.R.L.

TAPIR

29 M 2016 04465 23/06/2016 Pharmaceutical Chemical
Cosmetic Industry ALKALOID
AD-Skopje

CAFFETIN

30 M 2016 04466 23/06/2016 S.C. BATTERY CENTER S.R.L. Doctor Battery
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(210) M 2016 04455
(151) 23/06/2016
(732) HEALTH ADVISORS S.R.L., Calea

Rahovei nr. 266-268, corp 3, parter,
anexele A-B, stâlpii 61/2-8, camera 17
A şi corp 3, subsol, anexele B1/2-D,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

Enzime forte pentru digestia ta corectă!

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04461
(151) 23/06/2016
(732) S.C. MOONLIGHT TRAINING

SRL-D, Aleea Tomeşti nr. 11, bl. 14,
sc. 1, et. 4, ap. 65, sector 4, ,
BUCUREŞTI 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)

MT MOONLIGHT TRAINING Sparkle
with us!

 
(531) Clasificare Viena:010104; 010706;

270501; 270508;  

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

39 Servicii de rezervări pentru călătorii;
servicii de rezervări pentru transport;
organizarea de călătorii; furnizarea de
informaţii despre călătorii.
41 Servicii educaţionale; servicii de instruire;
organizare de cursuri de instruire; organizare
de ateliere profesionale şi cursuri de pregătire
profesională; realizare, coordonare şi
organizare de ateliere de lucru (instruire);
organizarea şi conducerea de colocvii;
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organizarea şi conducerea de conferinţe;
organizarea şi conducerea de seminarii;
servicii de traducere; servicii de interpretariat;
organizare de tururi ghidate; furnizare de
informaţii în materie de educaţie; furnizare de
informaţii cu privire la instruire; fotografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04462
(151) 23/06/2016
(732) S.C. 3D MINI ME S.R.L., Piaţa

Libertăţii nr. 22, judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

3D MINI ME

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

270502; 270711; 290112;  

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

9 Aplicaţii software; publicaţii electronice
descărcabile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a

produselor diverse (cu excepţia transportului
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; reparare şi
întreţinere de imprimante 3D.
40 Servicii de imprimare şi developare
fotografică şi cinematografică; servicii
tipografice; servicii de reproducere în 3D.
41 Producţie audio şi video şi fotografie;
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio şi multimedia; furnizare de
publicaţii electronice online nedescărcabile.
42 Servicii de design grafic; servicii în
domeniul IT.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04463
(151) 23/06/2016
(732) SE ENERSEC TECHNOLOGY

S.R.L., Intr. Armaşului nr. 5, et. 3, ap.
5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAPIR

(591) Culori revendicate:alb, verde, negru

(531) Clasificare Viena:030324; 030424;
270501; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
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cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04465
(151) 23/06/2016
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic

Industry ALKALOID AD-Skopje,
Blvd. Aleksandar Makedonski, 12,
1000, SKOPJE REPUBLICA
MACEDONIA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CAFFETIN

  

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

5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04466
(151) 23/06/2016
(732) S.C. BATTERY CENTER S.R.L.,

Str. Beiuşului nr. 45D, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

Doctor Battery

  
(531) Clasificare Viena:241322; 241324;

241705; 270502;  

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

35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04456
(151) 23/06/2016
(732) PATIU ION, Str. Tatra nr. 1, ap. 7,

Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(732) BIG SEBASTIAN IONUT, Str.
G-ral. Dragalina nr. 8, sc. 2, et. 2, ap.
7, Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

Schiuri REGHIN

  
(531) Clasificare Viena:241521; 241725;

270501;  

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

25 Echipament sportiv (îmbrăcăminte).
28 Schiuri, schiuri nautice, ceară pentru
schiuri, raclete pentru schiuri, canturi de
schiuri, genţi pentru schiuri, huse adaptate
pentru schiuri, protecţii pentru tălpi de schiuri,
dispozitive de fixare pentru schiuri alpine,
legături de schiuri şi piesele acestora;
skateboarduri, genţi pentru skateboard-uri,

genunchiere pentru skateboard (articole
sportive), role pentru plăci de skateboard,
protecţii pentru braţe pentru skateboard,
genunchiere de uz sportiv pentru skateboard;
plăci de snowboard.
35 Publicitate, publicitate online, servicii de
comenzi online computerizate, gestiunea
afacerilor comerciale, admnistraţie comecială,
lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 25 şi 28 (cu
excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod,  servici i  de  informare a
consumatorilor.
37 Întreţinerea şi repararea schiurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04457
(151) 23/06/2016
(732) S.C. KRYPTON GUARD S.R.L.,

Bulevardul Basarabia nr. 47, bl. 2, et.
2, ap. 44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KRYPTON GUARD

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
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serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04458
(151) 23/06/2016
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CIDRU MÂNDRU

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030703; 270501;

270507;  

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

32 Cidru fără alcool.
33 Cidru şi băuturi pe bază de cidru (băuturi
alcoolice).
35 Publicitate; activităţi promoţionale.
41 Evenimente; activităţi culturale;
divertisment; festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04459
(151) 23/06/2016
(732) GUANGZHOU FENGLI TIRE &

RUBBER CO., LTD, No. 3 Wanli
Road, Aotou Conghua, Guangdong, ,
GUANGZHOU CHINA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

VANLEAND

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;  

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

12 Anvelope roţi vehicule (pneuri); anvelope
automobile (pneuri); anvelope pneumatice
(pneuri); carcase pentru anvelope pneumatice
(pneuri); tuburi interioare/camere de aer (inner



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depse în data de 23/06/2016

8

tubes) pentru anvelope pneumatice (pneuri);
echipamente pentru repararea/truse (repair
outfits) de tuburi interioare/camere de aer
(inner tubes); tapiţerie pentru vehicule;
autoturisme (cars); roţi automobile
(automobile wheel); suporturi pentru axuri de
roţi automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04449
(151) 23/06/2016
(732) S.C. PRAVALIA NOASTRA S.R.L.,

Str. Ariadna nr. 1A, parter, ap. SAD,
Jud. Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Nutrissimo

(591) Culori revendicate:maro (pantone
161C), verde (pantone 7491C, 7753)

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050315;

270507; 270511; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;

ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04460
(151) 23/06/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Tot ce e mai bun din peste

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

29 Peşte, fructe de mare, produse din peşte,
conserve cu peşte sau fructe de mare, paste
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tartinabile pe bază de peşte, orice produse
alimentare pe bază de peşte şi fructe de mare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04450
(151) 23/06/2016
(732) VENUS COMMERCIAL CENTER

S.R.L., Str. Av. Jean Texier, nr. 3,
sector 1, , 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)

CITY PREMIUM OPEN FOR
BUSINESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04451
(151) 23/06/2016
(732) PAVOS ETIC S.R.L., Cartierul

Şoimilor, nr. 98, bl. C, ap. 10, Jud.
Mureş, 545600, TÂRNĂVENI
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39 /12, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

PAVOS SPECIALITY COFFEE SINCE
2016

(531) Clasificare Viena:030724; 260515;
260518; 270501;  

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04452
(151) 23/06/2016
(732) S.C. AGATUR S.R.L., B-dul George

Coşbuc, nr. 1, Jud. Galaţi, 800379,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

HOTEL MÜLLER

(591) Culori revendicate:maro, auriu

  
(531) Clasificare Viena:010115; 070311;

250113; 260303; 270511; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04453
(151) 23/06/2016
(732) BLACKSTONE SECURITY S.R.L.,

Str. Doctor Staicovici, nr. 15, parter,
camera 4, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLACKSTONE SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:040303; 260115;

260118; 270501;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04454
(151) 23/06/2016
(732) POPESCU RADU ALEXANDRU,

Bd. Iuliu Maniu nr. 51, bl. 22B, sc. C,
ap. 132, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Popelli

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04443
(151) 23/06/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

Lifebaby

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;

290114;  

(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depse în data de 23/06/2016

12

computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
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,
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
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colonie, extrase din flori (parfumuri), baze
pentru parfumuri din flori, săpun
antiperspirant pentru picioare, coloranţi pentru
păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, luciu de buze, rujuri, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice), produse pentru machiaj,
produse de demachiere, măşti cosmetice,
geluri de masaj altele decât pentru uz
medicinal, săpun medicinal, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
şampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse pentru
toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă), tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare,
prosoape sanitare, aer presurizat în recipiente
speciale pentru curăţare şi desprăfuire,
odorizante, produse antistatice pentru uz
casnic, uleiuri esenţiale aromate, luciu pentru
pantofi, produse de curăţare, ţesături
impregnate cu detergent pentru 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04444
(151) 23/06/2016
(732) HYDROSYSTEMS S.R.L., Str.

Livezeni nr. 100, judeţul Hunedoara, ,
PETROŞANI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SimpleFIT Eficient, rapid şi economic

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

11 Duză reglabilă din alamă; cuplă rapidă din
alamă; cupla din alamă pentru îmbinare;
adaptor din alamă pentru cuple; adaptor
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îmbinare 2 cuple rapide din alamă; cuplă cu
gheară din alamă; adaptor din alamă pentru
furtun; robinet filetat pentru tub de picurare;
robinet cu garnitură pentru tub de picurare; teu
filetat pentru tub de picurare; conector filetat
pentru tub de picurare; cot filetat pentru tub de
picurare; mufă pentru tub picurare; cot pentru
tub de picurare; teu pentru tub de picurare;
robinet simplu pentru bandă de picurare;
robinet cu capac pentru bandă de picurare;
mufă filetată pentru bandă de picurare;
conector simplu pentru bandă de picurare;
conector cu capac pentru bandă de picurare;
teu pentru bandă de picurare; mufă pentru
bandă de picurare; dop pentru bandă de
picurare; toate bunurile indicate anterior fiind
utilizate în cadrul instalaţiilor de transport şi
distribuire a apei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04445
(151) 23/06/2016
(732) S.C. BEVITECH S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 131, bl. T2C, sc. 1,
parter, ap. 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SAVE WATER, DRINK ONLY GOOD
WINES!

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
(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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04446
(151) 23/06/2016
(732) CITY GATE S.R.L., Str. Av. Jean

Texier nr. 3, Ap. 2, Cam. 2D, sector 1,
, 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)

CITY GATE OPEN FOR BUSINESS

  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04447
(151) 23/06/2016
(732) OFFICESUPPLY DISTRIBUTION

SRL-D, Str. Lunca Bradului nr. 8, bl.
M31K, sc. B, et. 2, ap. 54, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BIROTICIENII

(591) Culori revendicate:portocaliu, mov

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
16 Hârtie, 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 ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
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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,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 16 pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04448
(151) 23/06/2016
(732) VENUS COMMERCIAL CENTER

S.R.L., Str. Av. Jean Texier, nr. 3,
sector 1, , 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)

CITY PLAZA OPEN FOR BUSINESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04436
(151) 23/06/2016
(732) IZOL CRISTINA MIHAELA, Str.

Mangaliei nr. 1, bl. J9, sc. A, et. 7, ap.
26, jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) KASSAB WAEL SAID, Str. Traian
nr. 26, bl. B5, ap. 36, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

BYBLOS

 
(531) Clasificare Viena:180323; 270501;  

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

41 Divertisment.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04437
(151) 23/06/2016
(732) S.C. GARDEN SERVICES S.R.L.,

Str. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.
225B, tronson 1, et. 1, ap. 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GARDENIS GRĂDINI. GAZON.
IRIGAŢII. PLANTE

(591) Culori revendicate:verde, vernil, maro,
portocaliu, bleu, albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020123; 050116;

050520; 050521; 190104; 290115;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; seminţe crude; plante şi flori naturale.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04438
(151) 23/06/2016
(732) GIANFRANCO COLONNA, Str.

Piaţa Huet nr. 15, jud. Sibiu, 555182,
SIBIU ROMANIA 

(540)

MAX Restaurant

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;

290101;  

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

43 Restaurante de delicatese; restaurante
(servirea mesei); restaurante pentru turişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04439
(151) 23/06/2016
(732) ASOCIATIA BURCASH -

MANAGEMENTUL BANILOR,
Str. Negoiu nr. 19-21, jud. Cluj,
407310, GILĂU ROMANIA 

(540)

SALES MASTERY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Promovarea afacerii (publicitate); servicii
de promovare şi publicitate; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; promovare online de reţele
informatizate şi pagini web; publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet.
41 Instruire pentru adulţi; educaţie şi instruire;
furnizarea de instruire online; servicii de
instruire în vânzări; organizare de cursuri de
instruire; organizare de conferinţe referitoare
la instruire; servicii de instruire în domeniul
comercial; organizare de seminarii referitoare
la instruire; formare în vânzări (instruire);
servicii de instruire a personalului de vânzări;
servicii educaţionale referitoare la instruire în
domeniul vânzărilor; servicii de prelegeri
referitoare la competenţe în domeniul
vânzărilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04440
(151) 23/06/2016
(732) S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A.,

Str. Telefericului FN, jud. Braşov, ,
PREDEAL ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DREAMOTEL

  

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

16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; tratament de text (prelucrare).
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio şi tv.
40 Tipărire.
41 Realizare de programe radio şi tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04441
(151) 23/06/2016
(732) S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A.,

Str. Telefericului FN, jud. Braşov, ,
PREDEAL ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DREAMONT

  

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

16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; tratament de text (prelucrare).
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio şi tv.
40 Tipărire.
41 Realizare de programe radio şi tv.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04442
(151) 23/06/2016
(732) GELMIN S.R.L., Colonia Popina

Periprava, locuinţa C75, ap. 1, jud.
Tulcea, 827015, COMUNA C.A.
ROSETTI ROMANIA 

(540)

Ultima Frontiera Nature

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;

270501; 270508; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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