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Cereri Mărci publicate în 07.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01212

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/02/2016 S.C. SCUT NOVADOR S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
SCUT NOVADOR

2 M 2016 01355

27/02/2016 ASOCIATIA GREENITIATIVE

Green Mogo

3 M 2016 01356

28/02/2016 BODNARESCU ZENAIDA

BIOMOND

4 M 2016 01357

28/02/2016 S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI AER For quality power
S.R.L.

5 M 2016 01358

28/02/2016 S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI REGEN For green power
S.R.L.

6 M 2016 01359

28/02/2016 S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI SMC For clean water
S.R.L.

7 M 2016 01360

28/02/2016 S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI SPC For smart power
S.R.L.

8 M 2016 01361

28/02/2016 S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI TGD For reliable power
S.R.L.

9 M 2016 01362

29/02/2016 DAVID LIVIU

marsupius

10 M 2016 01363

29/02/2016 BARBU CRISTIAN

DOCBOOK

11 M 2016 01364

29/02/2016 CHAMAS MOHAMAD

CAFEA KEF

12 M 2016 01365

29/02/2016 S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT Omaga.ro Cu plăcere!
INTERNATIONAL ROMANIA S.A.

13 M 2016 01366

29/02/2016 MOCANU LARISA

CARDIOEFFECT

14 M 2016 01367

29/02/2016 S.C. MY NIGERS TEZ S.R.L.

My Nigers Tez

15 M 2016 01368

29/02/2016 ASOCIAŢIA RUGBY DRACULA
OLDBOYS

RUGBY Dracula OLD BOYS
ROMANIA

16 M 2016 01369

29/02/2016 ASOCIAŢIA RUGBY DRACULA
OLDBOYS

ASOCIATIA RUGBY DRACULA
OLDBOYS

17 M 2016 01370

29/02/2016 S.C. APEXMOTORS S.R.L.

apex motors
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 01371

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/02/2016 Sioufas & Colaboratorii

Denumire
Marcă
(540)
Sioufas & Colaboratorii Societate
de avocaţi

19 M 2016 01372

29/02/2016 FARMER GROUP HELLAS S.R.L. Larissa

20 M 2016 01373

29/02/2016 S.C. CORAMET IMPORT
EXPORT S.R.L.

CEZARA

21 M 2016 01374

29/02/2016 S.C. SPRINTEN INFOMAR S.R.L.

ZIARUL PLOIESTII

22 M 2016 01375

29/02/2016 SAMUEL HANUSEAC
HANUSEAC TUDOREL
BENIAMIN

SCOOPS ice cream & smoothies

23 M 2016 01376

29/02/2016 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. TYMBARK CUPA TYMBARK
JUNIOR DESCOPERIM
CAMPIONI!

24 M 2016 01377

29/02/2016 FARMER GROUP HELLAS S.R.L. Eliana

25 M 2016 01378

29/02/2016 HOLISTICA RESEARCH S.R.L.

TABARA HOLISTICA

26 M 2016 01379

29/02/2016 HOLISTICA RESEARCH S.R.L.

Holistica

27 M 2016 01380

29/02/2016 ASOCIAŢIA OPERATORILOR ŞI
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
CURĂŢENIE ŞI CONEXE FILIALA BUCUREŞTI

AOPISCC Asociaţia Operatorilor
şi Prestatorilor din Industria
Serviciilor de Curaţenie şi Conexe

28 M 2016 01381

29/02/2016 CĂMĂRĂŞOIU VICTOR ADRIAN

Ograda Verde

29 M 2016 01382

29/02/2016 COZMA ANGELA

iLashes CONCEPT BY
ANGELINA EYELASHES
CREATOR

30 M 2016 01383

29/02/2016 S.C. DAF INTERNATIONAL COM
WEST S.R.L.

P'tit Chef we make it you cook it!

31 M 2016 01384

29/02/2016 S.C. AGROMEC SÎNCRĂIENI S.A. Cartofi de HARGHITA

32 M 2016 01385

29/02/2016 STANCU VALENTIN

ARENA ECONOMICĂ

33 M 2016 01386

29/02/2016 JOFNEAC GABRIELE RAMONA

fya MAYRA

34 M 2016 01387

29/02/2016 BIO SERVICE S.R.L.

BIO SERVICE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 01389

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/02/2016 SUSNOSCHI-TIFREA
ALEXANDRU

Denumire
Marcă
(540)
ADAGIO

36 M 2016 01390

29/02/2016 TEODORESCU DANIELA

SUNTPARINTESINGUR

37 M 2016 01393

29/02/2016 S.C. DSYOIL S.R.L.

FOOD POINT

38 M 2016 01395

29/02/2016 COMPANIA INTERNATIONALA A
TUTUNULUI ROMANIA S.R.L.

DeRulat
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(210) M 2016 01212
(151) 29/02/2016
(732) S.C. SCUT NOVADOR S.R.L., Str.
1 Decembrie 1918 nr. 14, judeţul
Ca r a s - S e v e r i n , , ORAVI TA
ROMANIA

(210) M 2016 01355
(151) 27/02/2016
(732) ASOCIATIA GREENITIATIVE,
Str. Ariei nr. 2E, Clădirea C2, Judeţul
Ilfov, 077135, MOGOŞOAIA
ROMANIA

(540)

(540)

Green Mogo
SCUT NOVADOR
(591) Culori revendicate:maro
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru, alb

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270513; 290107;

(531) Clasificare Viena:090110; 240113;
241507; 241511; 270501; 270502;
290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Cuverturi de masă; textile (produse).
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
41 Educaţie; instruire.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada 2729.02.2016

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

(210) M 2016 01356
(151) 28/02/2016
(732) BODNARESCU ZENAIDA, Str.
Griviţa, nr. 1, sc. F, ap. 12, Jud.
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:250502; 260409;
260418; 260424; 270501; 270502;
270522; 270524; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

BIOMOND

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; pensule; maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalat;
caractere tipografice; clişee.
36 Asigurări; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01357
(151) 28/02/2016
(732) S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI
S.R.L., DN59, km8+550m stânga,
Modul 3, Incontro 07, SAD03,
Comuna Giroc, Jud. Timiş, , SAT
CHISODA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

AER For quality power
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de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 01358
(151) 28/02/2016
(732) S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI
S.R.L., DN59, km8+550m stânga,
Modul 3, Incontro 07, SAD03,
Comuna Giroc, Jud. Timiş, , SAT
CHISODA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01359
(151) 28/02/2016
(732) S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI
S.R.L., DN59, km8+550m stânga,
Modul 3, Incontro 07, SAD03,
Comuna Giroc, Jud. Timiş, , SAT
CHISODA ROMANIA

REGEN For green power
(591) Culori revendicate:alb, verde
(531) Clasificare Viena:250502; 260409;
260418; 260424; 270501; 270502;
270522; 270524; 290112;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

SMC For clean water
(591) Culori revendicate:alb,
bleumarin

albastru,

(531) Clasificare Viena:250502; 260409;
260418; 260424; 270501; 270502;
270522; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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
6
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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 01360
(151) 28/02/2016
(732) S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI
S.R.L., DN59, km8+550m stânga,
Modul 3, Incontro 07, SAD03,
Comuna Giroc, Jud. Timiş, , SAT
CHISODA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

SPC For smart power
(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:250502; 260409;
260418; 260424; 270501; 270502;
270522; 270524; 290112;
7
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 01361
(151) 28/02/2016
(732) S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI
S.R.L., DN59, km8+550m stânga,
Modul 3, Incontro 07, SAD03,
Comuna Giroc, Jud. Timiş, , SAT
CHISODA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01380
(151) 29/02/2016
(732) ASOCIAŢIA OPERATORILOR ŞI
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
CURĂŢENIE ŞI CONEXE FILIALA BUCUREŞTI, Calea
Şerban Vodă nr. 133, bl. Central
Business Park, Clădirea B, etaj 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

TGD For reliable power
(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu

galben,

(531) Clasificare Viena:250502; 260409;
260418; 260424; 270501; 270502;
270522; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

(540)

AOPISCC Asociaţia Operatorilor şi
Prestatorilor din Industria Serviciilor de
Curaţenie şi Conexe
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:010125; 270508;
270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
8
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pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar; alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; 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.
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 01362
(151) 29/02/2016
(732) DAVID LIVIU, Str. Erou Nita Pintea
nr. 4, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

marsupius

(531) Clasificare Viena:090110; 260304;
270501; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bice şi articole de şelărie; piele.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, prin toate mijloacele admise legal.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

(210) M 2016 01363
(151) 29/02/2016
(732) BARBU CRISTIAN, Str. Maşina de
Pâine nr. 20, bl. OD37, et. 4, sc. 2, ap.
64, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
DOCBOOK

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 01365
(151) 29/02/2016
(732) S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA
S.A., Str. Horia Măcelariu 36-38,
sector 1, 013937, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01364
(151) 29/02/2016
(732) CHAMAS MOHAMAD, Str. Deva
nr. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) E C O I N T E L L E C T C A B I N E T
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

(540)
CAFEA KEF
Omaga.ro Cu plăcere!
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
roşu
(531) Clasificare Viena:020904; 030724;
270501; 290113;

10
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line, şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de
expoziţii cu scop comercial sau publicitar,
expunere de produse, promovare şi ofertă de
produse şi/sau de servicii, activităţi de birou,
de înregistrări, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, exploatarea sau
compilarea datelor matematice sau statistice;
oferta de publicaţii şi carte pe hârtie sau în
format electronic, servicii de abonament la
publicaţii; relaţii publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, servicii de
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.
42 Crearea şi întreţinerea de site-uri web;
găzduire de site-uri web; închiriere de servere
web.
45 Servicii personale şi sociale oferite pentru
satisfacerea unor nevoi individuale; servicii de
pază şi securitate oferite pentru evenimente
sociale, cluburi.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01366
(151) 29/02/2016
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.
9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CARDIOEFFECT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01367
(151) 29/02/2016
(732) S.C. MY NIGERS TEZ S.R.L., Str.
Barnova nr. 8, bl. M 110, et. 3, ap. 19,
sector 5, 051164, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 01368
(151) 29/02/2016
(732) ASOCIAŢIA RUGBY DRACULA
OLDBOYS, Str. Mircea Eliade nr.
149, bl. G80, sc. B, parter, ap. 23,
judeţul Călăraşi, , OLTENIŢA
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)
My Nigers Tez
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 260122;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

RUGBY Dracula OLD BOYS ROMANIA
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb,
galben, albastru, gri, portocaliu,
vişiniu
(531) Clasificare Viena:020107; 020123;
030716; 030723; 030724; 180112;
210301; 260114; 260121; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
12
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 01370
(151) 29/02/2016
(732) S.C. APEXMOTORS S.R.L., Str.
Preot Ştefan Rusu nr. 8, judeţul
Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01369
(151) 29/02/2016
(732) ASOCIAŢIA RUGBY DRACULA
OLDBOYS, Str. Mircea Eliade nr.
149, bl. G80, sc. B, parter, ap. 23,
judeţul Călăraşi, , OLTENIŢA
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)
apex motors

ASOCIATIA RUGBY DRACULA
OLDBOYS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:180123; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

(210) M 2016 01372
(151) 29/02/2016
(732) FARMER GROUP HELLAS
S.R.L., Sat Ştefăneştii de Jos Str.
Linia de Centură nr. 2, Construcţia C3,
judeţul Ilfov, , COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01374
(151) 29/02/2016
(732) S.C. SPRINTEN INFOMAR S.R.L.,
Str. Vlad Ţepeş nr. 58, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)
Larissa

(540)
ZIARUL PLOIESTII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Măsline conservate, măsline preparate,
pastă de măsline.
31 Măsline crude.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; 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 ( necuprinse în alte clase ); caracter
tipografice, clişee.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01373
(151) 29/02/2016
(732) S.C. CORAMET IMPORT
EXPORT S.R.L., Str. Tractoriştilor
nr. 2, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
CEZARA

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01376
(151) 29/02/2016
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,
ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA

(210) M 2016 01377
(151) 29/02/2016
(732) FARMER GROUP HELLAS
S.R.L., Sat Ştefăneştii de Jos Str.
Linia de Centură nr. 2, Construcţia C3,
judeţul Ilfov, , COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

(540)
Eliana

TYMBARK CUPA TYMBARK JUNIOR
DESCOPERIM CAMPIONI!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Măsline conservate, măsline preparate,
pastă de măsline.
31 Măsline crude.

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb, negru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:090110; 210301;
240105; 250106; 290113;
(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.

(210) M 2016 01378
(151) 29/02/2016
(732) HOLISTICA RESEARCH S.R.L.,
Str. Apollo nr. 11, bl. 64, sc. B, ap. 6,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

TABARA HOLISTICA
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şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; material didactic sau pentru
învăţămănt (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01379
(151) 29/02/2016
(732) HOLISTICA RESEARCH S.R.L.,
Str. Apollo nr. 11, bl. 64, sc. B, ap. 6,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01389
(151) 29/02/2016
(732) S U S N O S C H I - T I F R E A
ALEXANDRU, Str. Exerciţiu nr. 99,
bl. PD6, sc. D, ap. 3, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

Holistica
(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
050521; 270501; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare

(540)
ADAGIO
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domiciliu a copiilor (baby sitting).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01393
(151) 29/02/2016
(732) S.C. DSYOIL S.R.L., Str. Teilor, nr.
138V, camera 2, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01390
(151) 29/02/2016
(732) TEODORESCU DANIELA, B-dul
Gheorghe Sincai, nr. 9, bl. 3, sc. A, et.
2, ap. 7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)
SUNTPARINTESINGUR

FOOD POINT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de consiliere educaţională adresate
copilului, adolescentului şi adultului; servicii
de consiliere scolară; servicii de testare
psihologică în vederea consilierii scolare a
copiilor şi adolescenţilor; servicii de consiliere
şi orientare vocaţională; organizarea de
colocvii, conferinte, congrese, seminarii,
simpozioane, sesiuni de lucru în scopuri
educative; organizarea de cursuri prin
corespondenţă; publicarea de cărţi şi jurnale
on-line; furnizarea de materiale informative
on line, fără posibilitate de descărcare;
organizarea de târguri în scopuri educaţionale.
45 Servicii destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, în particular servicii de
consultanţă juridică pentru familiile
monoparentale şi servicii de îngrijire la

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(531) Clasificare Viena:260104; 260418;
270512; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne; carne de vită; lapte; lapte bătut;
peşte; vânat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor de comerţ
cu amănuntul pentru terţi.
39 Transport; organizarea de călătorii;
ambalarea; ambalarea produselor.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01375
(151) 29/02/2016
(732) SAMUEL HANUSEAC, Pţa Mărăşti
nr. 3, ap. 35, judeţ Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(732) H A N U S E A C
TUDOREL
BENIAMIN, Str. Aurel Vlaicu nr. 38,
ap. 85, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2016 01395
(151) 29/02/2016
(732) COMPANIA INTERNATIONALA
A TUTUNULUI ROMANIA S.R.L.,
Str. 23 August, nr. 55, bl. 55, sc. 3, et.
1, ap. 21, Jud. Gorj, 210257, TÂRGU
JIU ROMANIA
(540)

(540)

SCOOPS ice cream & smoothies
DeRulat

(531) Clasificare Viena:030413; 030424;
270303; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate:roşu, verde închis
(531) Clasificare Viena:011523; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01381
(151) 29/02/2016
(732) C Ă M Ă R Ă Ş O I U
VICTOR
ADRIAN, Aleea Barajul Dunării nr.
2A, bl. 21C, sc. B, et. 7, ap. 73, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 01371
(151) 29/02/2016
(732) Sioufas & Colaboratorii, Splaiul
Unirii nr. 76, River Plaza, Clădirea A,
et. 7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

Sioufas & Colaboratorii Societate de
avocaţi
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii prestate de
persoane sau organizaţii al căror scop
principal este să ofere asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei intreprinderi comerciale,
să ofere asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale intreprinderilor industriale sau
comerciale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi socialeoferite de terţi
pentru satisfacereaunor nevoi individuale;
servicii oferite de jurişti unor persoane,
grupuri de persoane, organizaţii sau
intreprinderi.

Ograda Verde

(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
250109; 250110; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, păsări; extracte de carne; ouă.
44 Servicii din agricultură; servicii de creştere
a păsărilor; ferme de păsări.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01382
(151) 29/02/2016
(732) COZMA ANGELA, Nr. 4A, bl. 1, sc.
B, et. 3, ap. 53, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

(210) M 2016 01383
(151) 29/02/2016
(732) S.C. DAF INTERNATIONAL COM
WEST S.R.L., Str. Stupilor nr. 1, bl.
42A, ap. 6, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

iLashes CONCEPT BY ANGELINA
EYELASHES CREATOR

(531) Clasificare Viena:270510; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

P'tit Chef we make it you cook it!

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde degrade,
roşu-vişiniu, negru
(531) Clasificare Viena:090719; 110105;
270508; 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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
20
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din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

(210) M 2016 01387
(151) 29/02/2016
(732) BIO SERVICE S.R.L., Str. Păsărani
nr. 56B, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 01384
(151) 29/02/2016
(732) S.C. AGROMEC SÎNCRĂIENI
S.A., Str. Principală nr. 546, Judeţul
Harghita, 537265, SÎNCRĂIENI
ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

BIO SERVICE
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:261109; 261121;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarele produse: aparatură de laborator,
aparatură medicală, reactivi, consumabile,
accesorii pentru acestea (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de service şi reparaţii pentru
echipamente electrice, electronice şi optice,
aparatură medicală.

(540)

Cartofi de HARGHITA

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050320; 050903;
060102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
alimente pentru animale; cereale şi seminţe
crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi/sau audio; productie de film, închiriere de
filme, de înregistrări audio sau video;
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizarea de concursuri educative sau de
divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; servicii
de creare şi menţinere de site web; creare de
jocuri video; jocuri pe calculator (pentru
telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice şi
virtuale.

(210) M 2016 01385
(151) 29/02/2016
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara
nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
ARENA ECONOMICĂ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporţi magnetici şi optici înregistraţi;
CD-uri cu fotografii; programe software
pentru jocuri video, jocuri de calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri
electronice şi virtuale (programe).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; afişare (publicitate), difuzare
de anunţuri publicitare, publicarea de texte
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate online prin reţea
informatică, redactare de texte publicitare,
punere în pagină în scop publicitar,
prezentarea produselor prin orice mijloc de
comunicaţie pentru vânzarea lor; organizare
de expoziţii cu scop publicitar sau comercial.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, transmisii de date, alte servicii
de telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
redactarea şi editarea textelor cu caracter
nepublicitar; servicii de editare de cărţi;
servicii oferite de biblioteci; organizare de
programe şi de evenimente
instructiv-educative şi de divertisment;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01386
(151) 29/02/2016
(732) JOFNEAC GABRIELE RAMONA,
Str. Paleului nr. 11D, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

fya MAYRA
(531) Clasificare Viena:270502; 270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, pălării.
22
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sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import export; prezentări de modă în
scopuri comerciale.
42 Servicii de design vestimentar.

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializare şi vânzare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din producţie proprie şi a unor terţi (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web

˜˜˜˜˜˜˜
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