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Cereri Mărci publicate în 01.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04207 13/06/2016 S.C. PORCHE MOBILITY S.R.L. RIDEON MOBILITY BY

PORSCHE

2 M 2016 04467 24/06/2016 S.C. RINMAN GROUP SRL-D RINMAN EMOŢIE . ACASĂ

3 M 2016 04468 24/06/2016 BUDAI ALEXANDRU TOMYMOBEL

4 M 2016 04469 24/06/2016 S.C. BT CAPITAL PARTNERS
S.A.

BT CAPITAL PARTNERS

5 M 2016 04470 24/06/2016 CLUCER CONSTANTIN Vatra

6 M 2016 04471 24/06/2016 MINTEUAN LIVIU PAUL ARDEAL CASA DE SCHIMB
VALUTAR

7 M 2016 04472 24/06/2016 S.C. SSAB-AG S.R.L. SSAB

8 M 2016 04473 24/06/2016 DUMITRU MIHAIL-CIPRIAN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Special Flowers Boutique

9 M 2016 04474 24/06/2016 S.C. TEST GEOMED S.R.L. Centru Vechi RESTAURANT
Rafinament Clasic

10 M 2016 04475 24/06/2016 OMERON TECHNOLOGIES
S.R.L.

OMERON TECHNOLOGIES

11 M 2016 04476 24/06/2016 S.C. VOLOCA WEDDING
DRESSERS S.R.L.

Voloca Wedding Dresses

12 M 2016 04477 24/06/2016 S.C. MAXIMBET GAMES S.R.L. MAXIM SALA DE JOCURI

13 M 2016 04478 24/06/2016 CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN

FESTIVALUL STURIONILOR

14 M 2016 04479 24/06/2016 CIOCAN FLORENTINA DIMINUTIVE

15 M 2016 04480 24/06/2016 DOMENIUL BOGDAN S.A. UNU

16 M 2016 04481 24/06/2016 MAGYAR AUTOMOBIL
RESZVENY TARSASAG ARAD
S.R.L.

Magyar Automobil MARTA
Reszveny Tarsasag ARAD

17 M 2016 04482 24/06/2016 S.C. VIM SPECTRUM S.R.L. beautyVIM
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18 M 2016 04484 24/06/2016 S.C. TEAMNET INTERNATIONAL
S.A.

EMERSIM

19 M 2016 04485 24/06/2016 YMENS TEAMNET S.R.L. YMENS MyCLASSES

20 M 2016 04486 24/06/2016 YMENS TEAMNET S.R.L. Pacer-Patient Centric Registries

21 M 2016 04487 24/06/2016 NEDEF MATEI STEFAN EAT ETC

22 M 2016 04488 24/06/2016 S.C. BETTY ICE S.R.L. BETTY ICE SORBETTY

23 M 2016 04489 24/06/2016 S.C. CAFEO DIRECT S.R.L. CAFEO.ro

24 M 2016 04490 24/06/2016 S.C. CAFEO DIRECT S.R.L. CAFEO

25 M 2016 04492 24/06/2016 S.C. ONESSA CONTRACTORS
S.R.L.

SUNNYVILLE

26 M 2016 04493 24/06/2016 S.C. AMC S.R.L. PEGAS

27 M 2016 04494 24/06/2016 VIDREAN GLIGOR Pizza Delys
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(210) M 2016 04207
(151) 13/06/2016
(732) S.C. PORCHE MOBILITY S.R.L.,

Bd. Pipera nr. 2, clădirea Porche et. 3
şi 4, cam. 310, 313, 422, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

RIDEON MOBILITY BY PORSCHE

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde
 (531) Clasificare Viena:241725; 270315;

270501; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04467
(151) 24/06/2016
(732) S.C. RINMAN GROUP SRL-D, Str.

Rohia nr. 256, judeţul Maramureş,
435612, ROHIA ROMANIA 

(540)

RINMAN EMOŢIE . ACASĂ

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu, negru
 
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270521; 290113;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame.
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04468
(151) 24/06/2016
(732) BUDAI ALEXANDRU, Aleea

Carpaţi nr. 53, ap. 64, judeţul Mureş,
, TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

TOMYMOBEL

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

20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 20 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04469
(151) 24/06/2016
(732) S.C. BT CAPITAL PARTNERS

S.A., Str. Constantin Brâncuşi nr.
74-76, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

BT CAPITAL PARTNERS

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04470
(151) 24/06/2016
(732) CLUCER CONSTANTIN, Str.

Avram Iancu nr. 5, judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

Vatra

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 290113;  

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

16 Publicaţii; produse din hârtie şi carton;
imprimate; hârtie, 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.
38 Telecomunicaţii; servicii de transmitere
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04471
(151) 24/06/2016
(732) MINTEUAN LIVIU PAUL, Str.

Paris, nr. 63, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ARDEAL CASA DE SCHIMB
VALUTAR

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04472
(151) 24/06/2016
(732) S.C. SSAB-AG S.R.L., Str.

Republicii nr. 159, et. 1, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SSAB

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

290104;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04473
(151) 24/06/2016
(732) DUMITRU MIHAIL-CIPRIAN

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Aleea Ioan Bajenaru
nr. 1, bl. C7, sc. D, et. P, ap. 1, Judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Special Flowers Boutique

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270507; 290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Regruparea în avantajul terţilor a plantelor
şi florilor naturale, pentru spaţii interioare şi
grădini; a substanţelor pentru întreţinerea lor;
a mobilierului specific, a obiectelor decorative
şi a accesoriilor diverse din domeniu(cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; magazine de cadouri; magazine în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04474
(151) 24/06/2016
(732) S.C. TEST GEOMED S.R.L., Str.

Republicii nr. 10, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

Centru Vechi RESTAURANT
Rafinament Clasic

(591) Culori revendicate:Pantone 497C,
Pantone 7504C

  
(531) Clasificare Viena:130110; 130113;

270501; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04482
(151) 24/06/2016
(732) S.C. VIM SPECTRUM S.R.L., Şos.

Sighişoarei nr. 409, judeţul Mureş,
547367, COMUNA CORUNCA
ROMANIA 

(540)

beautyVIM

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

5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04484
(151) 24/06/2016
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Elena
Doamna nr. 44, et. 1, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUTESCU, Str. Foişorului nr.15, bl.
F9C, sc.1, ap.54, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

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

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04485
(151) 24/06/2016
(732) YMENS TEAMNET S.R.L., B-dul

Tudor Vladimirescu nr. 22, cam. E7,
et. 9, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUTESCU, Str. Foişorului nr.15, bl.
F9C, sc.1, ap.54, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

YMENS MyCLASSES

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
gri, alb

 
(531) Clasificare Viena:020123; 020723;

160125; 240112; 260418; 270501;
290113;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04486
(151) 24/06/2016
(732) YMENS TEAMNET S.R.L., B-dul

Tudor Vladimirescu nr. 22, cam. E7,
et. 9, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUTESCU, Str. Foişorului nr.15, bl.
F9C, sc.1, ap.54, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Pacer-Patient Centric Registries

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru, alb

(531) Clasificare Viena:011511; 170119;
261108; 261509; 270501; 290113;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04487
(151) 24/06/2016
(732) NEDEF MATEI STEFAN, Str.

Plantelor nr. 41A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EAT ETC

(591) Culori revendicate:verde (pantone
2292C), mov (pantone 2425C)

  
(531) Clasificare Viena:260405; 270501;

290113;  

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

43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04488
(151) 24/06/2016
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BETTY ICE SORBETTY

  
(531) Clasificare Viena:080118; 260418;

270501;  
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; îngheţată cu fructe; batoane de
îngheţată; torturi de îngheţată; sosuri pentru
îngheţată; îngheţată din lapte; amestecuri de
îngheţată; deserturi din îngheţată; îngheţată pe
bază de iaurt; îngheţată sub formă de sandvis;
produse de cofetărie cu îngheţată; băuturi pe
bază de îngheţată; băuturi pe bază de cafea
care conţin îngheţată (affogato); prăjituri pe
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bază de îngheţată; lianţi pentru îngheţată;
conuri pentru îngheţată; şerbeturi; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
gelaterie şi cofetărie; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04489
(151) 24/06/2016
(732) S.C. CAFEO DIRECT S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 51, camera 1, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

CAFEO.ro

(591) Culori revendicate:maron, crem, bej
  
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;

270508; 270510; 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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); condimente,gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante; cazare temporară. (Servicii de
alimentaţie publică) 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04490
(151) 24/06/2016
(732) S.C. CAFEO DIRECT S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 51, camera 1, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

CAFEO

(591) Culori revendicate:maron, crem, bej
  
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;

270508; 290113;  

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
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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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; îngheţată;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante; cazare temporară. (Servicii de
alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04492
(151) 24/06/2016
(732) S.C. ONESSA CONTRACTORS

S.R.L., Str. Corneliu Coposu nr. 24C,
et. I-S3, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

SUNNYVILLE

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
gri, alb

(531) Clasificare Viena:010302; 051301;
051308; 270501; 290114;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04493
(151) 24/06/2016
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Romana nr.

203, Jud. Covasna, 50144, HAGHIG
ROMANIA 

(540)

PEGAS

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

9 Ochelari; ochelari antiorbire; ochelari
(optică); ochelari corectori; ochelari antireflex;
ochelari antipraf; ochelari pentru ciclişti;
lentile pentru ochelari; lentile pentru ochelari;
ochelari de gheţari; ochelari pince-nez;
ochelari fără braţe; ochelari de citit; ochelari
de sport; ochelari de vedere; suporturi pentru
ochelari; ochelari de schi; apărători pentru
ochelari; ochelari de protecţie; ochelari tip
mască; ochelari de soare; ochelari de înot;
etuiuri de ochelari; braţe de ochelari; săculeţi
pentru ochelari; cordoane pentru ochelari;
braţe pentru ochelari; piese pentru ochelari;
ochelari pentru mărit; tocuri de ochelari; rame
de ochelari; ochelari pentru motociclişti;
ochelari de mărire; lentile pentru ochelarii;
ochelari cu lentile polarizate; rame de ochelari



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 24.06.2016

12

nemontate; ochelari cu prescripţie medicală;
lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari de
soare; protectii laterale pentru ochelari;
ochelari cu vedere nocturnă; ochelari pentru
scufundare liberă; rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare; şnururi pentru
ochelari fără braţe; lentile pentru ochelari de
soare; rame pentru ochelari de soare;
lănţişoare pentru ochelari de soare; rame de
ochelari fără braţe; ochelari de protecţie pentru
sport; şnururi pentru ochelari de soare;
ochelari pentru tir (articole optice); ochelari de
vedere (articole optice); ochelari de protecţie
pentru zăpadă; etuiuri pentru ochelari de
soare; ochelari de protecţie pentru înot;
ochelari de vedere pentru copii; tocuri pentru
ochelari fără braţe; etuiuri pentru ochelari fără
braţe; rame din metal pentru ochelari; rame
din plastic pentru ochelari; ochelari de
protecţie pentru protejarea ochilor; lentile
optice pentru ochelarii de soare; tocuri pentru
ochelari de vedere pentru copii; ochelari cu
lentile de soare ataşabile (clip-on); tocuri
pentru ochelari de vedere şi de soare; rame
pentru ochelari din metal şi material sintetice;
rame de ochelari fabricate dintr-o combinaţie
de metal şi plastic; rame pentru ochelari din
metal sau dintr-o combinaţie de metal şi
materiale plastice.
20 Standuri de prezentare; standuri de mărfuri
(nemetalice); standuri de expunere asamblate;
standuri de prezentare asamblate; standuri de
prezentare nemetalice (mobilier); standuri
metalice de prezentare (mobilier); standuri
publicitare din carton (mobilier); standuri de
prezentare verticale portabile; afisaje (panouri
de afişaj nemetalice), standuri şi indicatoare,
nu din metal; standuri de expozitie
(nemetalice, altele decât structurile); standuri
de prezentare pentru vânzare de produse;
seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblarea standurilor de prezentare.

21 Cârpă pentru ochelari; pânze pentru
ştergerea ochelarilor; cârpe de şters pentru
ştergerea ochelarilor; pânze pentru ştergerea
ochelarilor de vedere.
35 Publicitate; publicitate online; publicitate şi
marketing; publicitate prin bannere; publicitate
prin corespondenţă; promovarea afacerii
(publicitate); servicii de publicitate; publicitate
şi reclamă; publicitate în reviste; organizarea
de publicitate; publicitate directă prin poştă;
publicitate cu răspuns direct; consultanţă în
publicitate şi marketing; servicii de publicitate
de exterior; publicitate radio şi de televiziune;
servicii de promovare şi publicitate; servicii de
reclamă şi publicitate; servicii de consultanţă
privind publicitatea; publicitate promoţională
pentru proiecte de explorare; servicii de
asistenţă privind publicitatea; servicii de
publicitate furnizate prin internet; servicii de
publicitate furnizate pe internet; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de publicitate şi de promovare; întocmirea de
texte de publicitate comercială; publicitate în
reviste, broşuri şi ziare; servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic;
publicitate pentru site-urile web ale firmelor;
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări.

˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04494
(151) 24/06/2016
(732) VIDREAN GLIGOR, Str. Tautiului

nr. 20, judeţul Cluj, , FLOREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Pizza Delys

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri
 
(531) Clasificare Viena:270315; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Plăcinte de tip pizza, produse de patiserie,
cofetărie, pâine, mirodenii şi sosuri.
35 Publicitate şi afaceri comerciale în
domeniul de activitate; publicitatea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare şi
promoţii; servicii de asistenţă şi consultanţă
specifică domeniului de activitate; activităţi de
import-export; gestiunea afacerilor comerciale
şi administraţie comercială; comercializarea

(vânzarea en gros şi en detail) şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor şi preparatelor
alimentare, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import;
lanţuri de magazine.
39 Livrarea(transportul) de plăcinte de tip
pizza, produse de patiserie şi pâine la
domiciliul clientului.
43 Restaurante, snack-baruri, cafenele,
bufeturi şi localuri pentru fast- food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04475
(151) 24/06/2016
(732) OMERON TECHNOLOGIES

S.R.L., Sat Mihăeşti, nr. 203, jud.
Vâlcea, , COMUNA MIHĂEŞTI
ROMANIA 

(540)

OMERON TECHNOLOGIES

(591) Culori revendicate:bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270511;  

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

39 Servicii de informaţii referitoare la călătorii
şi transporturi de marfă oferite de agenţi şi
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brokeri de turism, informaţii referitoare la
tarife, orare şi modalitati de transport.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de rezervare a spaţiilor de cazare
de către brokeri sau agenţii de voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04476
(151) 24/06/2016
(732) S.C. VOLOCA WEDDING

DRESSERS S.R.L., Sat Răzvad, Str.
Gării nr. 62, jud. Dâmboviţa, ,
COMUNA RĂZVAD ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Voloca Wedding Dresses

(591) Culori revendicate:albastru
 
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;

nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04477
(151) 24/06/2016
(732) S.C. MAXIMBET GAMES S.R.L.,

Str. Sf. Agnes nr. 34, ap. 7, parter, Jud.
Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(540)

MAXIM SALA DE JOCURI

(591) Culori revendicate:violet, albastru, alb

(531) Clasificare Viena:250715; 260207;
270116; 270502; 270511; 290114;  

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, în special activităţi de
jocuri de noroc şi pariuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04478
(151) 24/06/2016
(732) CUZDRIOREANU MARIAN

CONSTANTIN, Aleea Barajul Uzului
nr. 1, bl. Y14, sc. D, et. 1, ap. 65,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL STURIONILOR

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

29 Carne, peşte şi vânat; extracte de came;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04479
(151) 24/06/2016
(732) CIOCAN FLORENTINA, Str.

Decebal, bl. J, sc. F, ap. 7, et. 3, jud.
Vâlcea, 245700, DRĂGĂŞANI
ROMANIA 

(540)

DIMINUTIVE

(531) Clasificare Viena:090107; 090901;
090911; 270315; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04480
(151) 24/06/2016
(732) DOMENIUL BOGDAN S.A., Str.

Grigore Mora nr. 13, parter, ap. 1,
biroul 2, sect.1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNU

 
(531) Clasificare Viena:050304; 050710;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04481
(151) 24/06/2016
(732) M A G Y A R  A U T O M O B I L

RESZVENY TARSASAG ARAD
S.R.L., Str. Topologului nr. 58, sect. 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Magyar Automobil MARTA Reszveny
Tarsasag ARAD
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

020301; 020323; 260116; 260118;
270112; 270501;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜


