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Cereri Mărci publicate în data de 30/09/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

1 M 2016 06223 23/09/2016 S.C. MANDARINE
INTERNATIONAL S.A.

Vocea.Biz

2 M 2016 06397 23/09/2016 AHMAD SINAN ELEGANT AIR

3 M 2016 06405 23/09/2016 ERCSE MARIA LAURA RESTAURANT TACO LOCO

4 M 2016 06406 23/09/2016 CIORGAN VALERIU curs-valutar.ro

5 M 2016 06407 23/09/2016 SOCIETATEA ENERGETICA
ELECTRICA S.A.

AUTOSTRADA VERDE

6 M 2016 06408 23/09/2016 GROUND ZERO
INTERNATIONAL S.R.L.

GROUND ZERO AUDENTES
FORTUNA JUVAT

7 M 2016 06409 23/09/2016 MIU FLORIAN VIOREL PROSALVITA

8 M 2016 06410 23/09/2016 DKF PRODCOM S.R.L. O OLYMPOS SWEETS &
BISTRO

9 M 2016 06411 23/09/2016 S.C. ZEEDO MEDIA S.R.L. ZEEDO

10 M 2016 06412 23/09/2016 AVRAM PAUL DETOX SUFLETESC

11 M 2016 06413 23/09/2016 BEST CREATIV INTERIOR S.R.L. creativ interior

12 M 2016 06414 23/09/2016 S.C. JOLLY TOURS & HOLIDAY
S.R.L.

JOLLY TOURS

13 M 2016 06416 23/09/2016 VERSALIS S.R.L. PIPPO'S cucina italiana

14 M 2016 06417 23/09/2016 ONE CHAT S.R.L. ONECHAT MESSENGER

15 M 2016 06418 23/09/2016 ARGESANU EMIL Mon Amour

16 M 2016 06419 23/09/2016 S.C. YU HAI YANG IMPEX S.R.L. Bebe Shop

17 M 2016 06421 23/09/2016 BNP PARIBAS Cetelem MAI RESPONSABILI,
ÎMPREUNĂ
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18 M 2016 06422 23/09/2016 TETRA PHARM LTD. SEBOCALM

19 M 2016 06423 23/09/2016 S.C. OLINT COM S.R.L. AERIS

20 M 2016 06424 23/09/2016 S.C. OLINT COM S.R.L. CELESTA

21 M 2016 06425 23/09/2016 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

AQUAVIA
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(210) M 2016 06223
(151) 23/09/2016
(732) S . C .  M A N D A R I N E

INTERNATIONAL S.A., Str.
Academiei nr. 28-30, et. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vocea.Biz

(591) Culori revendicate:pantone 2736 C,
pantone 272 C, pantone 177 C

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06397
(151) 23/09/2016
(732) AHMAD SINAN, Str. Doamna Ghica

nr. 18, bl. 3bis, sc. 1, et. 2, ap. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ELEGANT AIR

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

5 Produse pentru odorizarea şi purificarea
aerului.
35 Servicii de import- export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor solicitate în
clasa 5 (cu excepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteu-rilor web, prin
intermediul caslor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06405
(151) 23/09/2016
(732) ERCSE MARIA LAURA, Nr. 339,

Comuna Ipoteşti, Jud. Suceava,
500361, SAT LISAURA ROMANIA

(540)

RESTAURANT TACO LOCO

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509; 270510; 290107;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06406
(151) 23/09/2016
(732) CIORGAN VALERIU, Str. Vasile

Lascăr 207, bl. 31B, sc. 1, et. 7, ap. 31,
sector 2, 020499, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

curs-valutar.ro

  

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

38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare pe
pagini web; furnizarea accesului la pagini
web; telecomunicaţii de informaţii (inclusiv
pagini web); servicii de redirecţionare a
site-urilor web; furnizarea accesului la site-uri
web pe internet; trimitere de mesaje prin
intermediul unui site web; furnizarea
accesului la un site web de discuţii pe internet;
redirecţionare de mesaje de toate tipurile la
adrese de internet (mesagerie web).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06407
(151) 23/09/2016
(732) SOCIETATEA ENERGETICA

ELECTRICA S.A., Str. Grigore
Alexandrescu nr. 9, sector 1, 010621,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOSTRADA VERDE

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

35 Conducere şi administrare afaceri.
37 Întreţinere şi servicii energetice (reparaţii,
întreţinere). 
39 Distribuţie şi furnizare energie electrică.
42 Servici ştiinţifice şi tehnologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06408
(151) 23/09/2016
(732) G R O U N D  Z E R O

INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Centralei, nr. 1, camera 112, Bloc
Confort, et. 1, Jud. Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

GROUND ZERO AUDENTES
FORTUNA JUVAT

(591) Culori revendicate:galben, negru

 (531) Clasificare Viena:230101; 240113;
260112; 270112; 270501; 290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 06409
(151) 23/09/2016
(732) MIU FLORIAN VIOREL, Str.

Rahovei, nr. 56, bl. R2, sc. B, et. 3, ap.
34, jud. Constanţa, 905600,
MEDGIDIA ROMANIA 

(540)

PROSALVITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06410
(151) 23/09/2016
(732) DKF PRODCOM S.R.L., Str. Rodnei

nr. 42, et. P, ap. 2, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

O OLYMPOS SWEETS & BISTRO

(591) Culori revendicate:verde, mov, negru,
alb

 (531) Clasificare Viena:260105; 260106;
260118; 270501; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate uscate şi
fierte; 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
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, parf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
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proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06421
(151) 23/09/2016
(732) BNP PARIBAS, 16 Boulevard des

Italiens, 75009, PARIS FRANTA 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Cetelem MAI RESPONSABILI,
ÎMPREUNĂ

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
340C), roşu (Pantone 485C), negru

  
(531) Clasificare Viena:040504; 260118;

270501; 290113;  

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

9 Suporturi magnetice de date; bancomate
(ATM-uri) şi mecanisme pentru aparate
acţionate prin introducerea unei monede; case
de înregistrare; maşini de calcul; carduri
bancare magnetice, carduri de credit, carduri
de debit, carduri de plată, carduri flow şi

carduri privative (flow and private cards);
carduri cu cip.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
difuzare de material publicitar (pliante, hârtii
imprimate, eşantioane); servicii de abonare la
ziar pentru terţi; consultanţă în conducerea şi
organizarea afacerilor; contabilitate;
reproduceri de documente; agenţii de plasare
(Employment agencies); managementul de
fişiere informatice; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate; operaţii
promoţionale şi publicitare pentru dezvoltarea
fidelizării clienţilor aducând avantaje
financiare; organizare şi realizare de
evenimente publicitare; publicitate online
într-o reţea de calculatoare; închirierea
timpului publicitar în toate mijlocele de
comunicare; publicare de texte publicitare;
închiriere de spaţii publicitare; difuzare de
materiale publicitare; relaţii publice; asistenţă
în managementul afacerilor, informaţii de
afaceri, agenţii de publicitate, consultanţă
pentru managementul afacerilor, consultanţă
profesională de afaceri, distribuirea de
eşantioane, actualizarea materialelor
publicitare, evaluări de afaceri, studii de piaţă,
furnizarea de experţi în afaceri, colectare de
date într-un fişier principal, informaţii de
afaceri, închiriere de material publicitar şi
publicitate, previziuni economice, publicitate
prin corespondenţă, publicitate prin poştă,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
întocmire de extrase de cont. 
36 Servicii financiare, servicii de credit,
servicii de oferte de credite personalizate,
servicii de împrumut, servicii de operaţiuni de
credit; servicii de carduri de credit şi de
carduri de debit; afaceri monetare; servicii
bancare; afaceri imobiliare; servicii de plată;
management de portofoliu şi investiţii pentru
toate produsele de economisire; servicii de
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informare cu privire la afaceri financiare şi
bancare şi servicii imobiliare şi servicii de
credit furnizate online sau ulterior plecând de
la sisteme de procesare de date, de baze de
date informatice şi de reţele informatice sau
telematice, incluzând reţeaua mondială web;
bănci de economii (saving banks); emitere de
cecuri de călătorie şi scrisori de credit;
evaluare de bunuri imobiliare; managementul
de bunuri imobiliare, afaceri bancare, afaceri
financiare, agenţii de credit, consultanţă în
domeniul asigurărilor, informaţii în domeniul
asigurărilor, leasing, brokeraj cu titluri de
valoare (security brokerage), constituire de
capitaluri (mutual funds), investire de
capitaluri, servicii de garanţii (surety
services), tranzacţii de schimb valutar,
verificarea cecurilor, servicii de păstrarea
bunurilor în seifuri, operaţiuni de compensare
(schimb valutar), consultanţă în domeniul
financiar, brokeraj în asigurări, brokeraj
imobiliar, agenţii de colectare a debitelor,
emitere de carduri de credit, economii,
evaluări financiare (asigurări, banci,
imobiliare), estimări fiscale, evaluări
imobiliare, servicii de finanţare, informaţii
financiare, investiţii de capital, transfer
electronic de fonduri, managementul
financiar, brokeraj cu garanţii reale imobiliare
(pawn brokerage), servicii de lichidare de
afaceri (afaceri financiare), tranzacţii
financiare, tranzacţii monetare, împrumuturi
în rate, sponsorizare financiară, împrumuturi
(finanţe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06422
(151) 23/09/2016
(732) TETRA PHARM LTD., 121

Hachashmonaim Street, 6713328, Tel
Aviv ISRAEL 

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

(540)

SEBOCALM

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie; cosmetice; uleiuri
esenţiale; preparate/produse cosmetice
conţinând plante, vitamine, minerale, băuturi
ş i / s a u  s u p l i m e n t e  a l i m e n t a r e ;
preparate/produse cosmetice pentru tratarea
seboreei; loţiuni pentru păr şi corp; spume de
baie; şampoane; balsamuri pentru păr; creme,
geluri, produse pentru hidratare; săruri;
pulberi/pudre cosmetice; articole de toaletă;
produse după  ras (after shaves);
preparate/produse pentru machiaj; deodorante
pentru uz personal; preparate/produse
cosmetice pentru tratamentul şi îngrijirea feţei
şi a corpului; loţiuni după bărbierit;
antiperspirante; preparate/produse de protecţie
solară; produse pentru curăţarea dinţilor;
preparate/produse dentare nemedicale;
preparate pentru albit si alte substanţe pentru
spălare; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06411
(151) 23/09/2016
(732) S.C. ZEEDO MEDIA S.R.L., Str.

Valea Hartibaciului nr. 25, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

ZEEDO

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

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,
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 (solicităm protecţie pentru întreaga

listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
15 Instrumente muzicale (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 06423
(151) 23/09/2016
(732) S.C. OLINT COM S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr 64, judeţul Suceava,
725400, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

AERIS

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06424
(151) 23/09/2016
(732) S.C. OLINT COM S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr 64, judeţul Suceava,
725400, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

CELESTA

  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06425
(151) 23/09/2016
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Libertăţii, Parc Industrial
Nervia, judeţul Cluj, , APAHIDA
ROMANIA 

(540)

AQUAVIA

(591) Culori revendicate:Pantone 303C,
Pantone 370C, alb

  
(531) Clasificare Viena:050101; 060102;

270502; 270504; 290113;  

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

32 Apă plată; apă carbogazoasă; apă (băuturi);
apă potabilă; apă minerală; apă îmbuteliată;
apă cu arome; apă de izvor; apă de masă; apă
gazoasă (sifon); apă gazoasă (carbonatată);
apă minerală carbogazoasă; ape minerale
(băuturi).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06412
(151) 23/09/2016
(732) AVRAM PAUL, Str. Mitropolit

Dosoftei nr. 89, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DETOX SUFLETESC

  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06413
(151) 23/09/2016
(732) BEST CREATIV INTERIOR

S.R.L., Str. Subcetate nr. 110, et. 3,
ap. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

creativ interior

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, indigo, mov, bleu, roşu, verde,
verde deschis, maro, galben, verde
închis

  
(531) Clasificare Viena:050318; 050502;

050520; 270501; 270508; 290115;  

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

42 Servicii de design interior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06414
(151) 23/09/2016
(732) S.C. JOLLY TOURS & HOLIDAY

S.R.L., Str. Polona nr. 23, ap. 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOLLY TOURS

  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06416
(151) 23/09/2016
(732) VERSALIS S.R.L., Str. Virgil

Madgearu, nr. 27, parter, corp d,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIPPO'S cucina italiana

(591) Culori revendicate:verde, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

260116; 260118; 270505; 270511;
270515; 290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06417
(151) 23/09/2016
(732) ONE CHAT S.R.L., Str. Basarabia

nr. 7, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

ONECHAT MESSENGER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06418
(151) 23/09/2016
(732) ARGESANU EMIL, Sos.Olteniţei

nr.240, bl.48, sc.2, et.4, ap.42, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mon Amour

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06419
(151) 23/09/2016
(732) S.C. YU HAI YANG IMPEX S.R.L.,

Str. Răscoala 1907, nr. 6, bl. 12, sc. 1,
et. 8, ap. 50, camera 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bebe Shop

(591) Culori revendicate:bleu, roz, verde,
galben

 (531) Clasificare Viena:030116; 030124;
190702; 270501; 290114;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜


