
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 27.09.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 04.10.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 27/09/2016

1

Cereri M|rci publicate în data de 04/10/2016 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 06309 27/09/2016 IACOB CLAUDIA JOYAS

2 M 2016 06310 27/09/2016 IACOB CLAUDIA JOYAS

3 M 2016 06454 27/09/2016 HEALTH NUTRITION SRL-D Health Nutrition

4 M 2016 06455 27/09/2016 AUCHAN ROMÂNIA S.A. DIFERENÚA CU PLUS

5 M 2016 06456 27/09/2016 AUCHAN ROMÂNIA S.A. MOBILIZATRON

6 M 2016 06457 27/09/2016 S.C. TERAPIA S.A. ArtroFlex Express

7 M 2016 06459 27/09/2016 MEDMARKETING S.R.L. VENACTIV

8 M 2016 06460 27/09/2016 CALAGIU GINA NORELA SGB Sistemul de Gestiune a
Banilor

9 M 2016 06461 27/09/2016 CARATEANU ANDREI CLAUDIU possesso

10 M 2016 06463 27/09/2016 S.C. SMART PRICE S.R.L. HAUS MEISTER

11 M 2016 06464 27/09/2016 ASOCIATIA C' ART FEST C 'ART FEST CRISTIAN
INTERNATIONAL ART
FESTIVAL

12 M 2016 06465 27/09/2016 ASOCIATIA C' ART FEST C' ART FEST

13 M 2016 06466 27/09/2016 MUNICIPIUL BUCUREÔTI
PERSOAN{ JURIDIC{ DE
DREPT PUBLIC

târgul BUCUREÔTILOR

14 M 2016 06467 27/09/2016 ROCSIN DANIEL ADRIAN ZALMOXIS

15 M 2016 06468 27/09/2016 S.C. PESCOM S.R.L.

16 M 2016 06469 27/09/2016 ASOCIAÚIA CLUB SPORTIV
MUNICIPAL CEAHL{UL
PIATRA-NEAMT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL
CEAHL{UL PIATRA NEAMÚ

17 M 2016 06470 27/09/2016 DIRECT CLIENT SERVICES
S.R.L.

RETROMODERN
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Crt
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Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2016 06471 27/09/2016 S.C. PROMPT SERVICE TRAVEL
COMPANY S.R.L.

COCKTAIL HOLIDAYS PENTRU
C{ VIAÚA ESTE UN COCKTAIL
DE TR{IRI

19 M 2016 06472 27/09/2016 S.C. TELESYSTEM S.R.L. ASYTECH

20 M 2016 06473 27/09/2016 S.C. GIBA S.R.L. HÄNKE

21 M 2016 06474 27/09/2016 ASOCIATIA PENTRU
SUSTINEREA CULTURII SI
EDUCATIEI

Gr|diniÛa Fantastic|

22 M 2016 06475 27/09/2016 ONOS{ OVIDIU-ADRIAN CARMEN BUCURESTI 1937

23 M 2016 06476 27/09/2016 ACADEMIA ROMÂN{ SOCIETATEA ACADEMIC{
ROMÂN{

24 M 2016 06477 27/09/2016 ACADEMIA ROMÂN{ SOCIETATEA LITERAR{
ROMÂN{

25 M 2016 06478 27/09/2016 S.C. HUNT RECRUITMENT S.R.L. hr Hunt Recruitment

26 M 2016 06479 27/09/2016 S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L. TIMBRUS

27 M 2016 06480 27/09/2016 S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L. PURCARI ESTATE

28 M 2016 06481 27/09/2016 SMOLIK COSMIN CONNECTSYS innovative it
solutions

29 M 2016 06482 27/09/2016 FRUKO-SCHULZ sro. KAISER FRANZ JOSEPH

30 M 2016 06483 27/09/2016 FRUKO-SCHULZ sro. MORRITZ

31 M 2016 06484 27/09/2016 FRUKO-SCHULZ sro. TETRUM
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(210) M 2016 06309
(151) 27/09/2016
(732) IACOB CLAUDIA, Str. Leordeni nr.

1 4 9 ,  j u d .  I l f o v ,  ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

JOYAS

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06310
(151) 27/09/2016
(732) IACOB CLAUDIA, Str. Leordeni nr.

1 4 9 ,  j u d .  I l f o v ,  ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

JOYAS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06479
(151) 27/09/2016
(732) S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L.,

Comuna Ceptura nr. 699,Judeţul
Prahova, , SAT CEPTURA DE JOS
ROMANIA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Bd. Mărăşeşti
nr. 2B, parter, bl.A, Birou 4
BUCUREŞTI

(540)

TIMBRUS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06480
(151) 27/09/2016
(732) S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L.,

Comuna Ceptura nr. 699,Judeţul
Prahova, , SAT CEPTURA DE JOS
ROMANIA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Bd. Mărăşeşti
nr. 2B, parter, bl.A, Birou 4
BUCUREŞTI

(540)

PURCARI ESTATE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06481
(151) 27/09/2016
(732) SMOLIK COSMIN, Str. General Ion

Cernătescu, nr. 22, bl. F1, ap. 32, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CONNECTSYS innovative it solutions

  
(531) Clasificare Viena:241708; 270501;

270508;  

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

37 Servicii de instalare, intretinere şi reparare
produse hardware şi software, utilaje şi
echipamente de de birou, aparate de
telecomunicaţii, calculatoare şi reele de
calculatoare, servere şi instalaţii de
infrastructuri de stocare.
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; în special
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; programare

computerizată; duplicarea programelor de
computer; închirierea de computere; închiriere
a software-ului de computer; îchirierea
serverelor web; consultanţă de software
computerizat; design de software pentru
computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanta software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiză software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer; servicii
de protecţie anti-virus pentru computere;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru terţi; design
de arte grafice; digitalizarea documentelor;
găzduirea site-urilor web; instalarea
software-ului computerizat; mentenanţă
software-urilor de program; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; servicii de motoare de căutare pe
internet; recuperarea datelor computerizate;
design de software pentru computere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06482
(151) 27/09/2016
(732) FRUKO-SCHULZ sro., Jiráskovo

predmesti  629/III ,  377 01,
J I N D R I C H U V  H R A D E C
REPUBLICA CEHA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

KAISER FRANZ JOSEPH

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06483
(151) 27/09/2016
(732) FRUKO-SCHULZ sro., Jiráskovo

predmesti  629/III ,  377 01,
J I N D R I C H U V  H R A D E C
REPUBLICA CEHA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

MORRITZ

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06484
(151) 27/09/2016
(732) FRUKO-SCHULZ sro., Jiráskovo

predmesti  629/III ,  377 01,
J I N D R I C H U V  H R A D E C
REPUBLICA CEHA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

TETRUM

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06473
(151) 27/09/2016
(732) S.C. GIBA S.R.L., Str. Păcurari nr.

154C, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E

INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

HÄNKE

(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
425C), albastru deschis (pantone
292C), albastru (pantone 660C),
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albastru închis (pantone 7455C)
  
(531) Clasificare Viena:261107; 270501;

290112;  

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

6 Articole de feronerie pentru construcţii.
35 Servicii de comerţ, publicitate şi franciză
cu articole de feronerie pentru construcţii.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06467
(151) 27/09/2016
(732) ROCSIN DANIEL ADRIAN, Str.

Remus nr. 29, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

ZALMOXIS

(591) Culori revendicate:gri, verde
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06454
(151) 27/09/2016
(732) HEALTH NUTRITION SRL-D, Str.

Barbu Văcărescu nr. 107, corp C1,
cam. 2, et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Health Nutrition

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050320;

270501; 270508; 270511; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 27/09/2016

7

(210) M 2016 06455
(151) 27/09/2016
(732) AUCHAN ROMÂNIA S.A., Str.

Braşov nr. 25, et. 4, cam. 1, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

DIFERENŢA CU PLUS

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

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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06468
(151) 27/09/2016
(732) S.C. PESCOM S.R.L., Str. Gării, nr.

4, jud. Vaslui, , VASLUI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

(591) Culori revendicate:gri, bej

  
(531) Clasificare Viena:080725; 110320;  

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

29 Peşte, icre, carne, vânat, preparate din
carne, legume şi fructe conservate, uscate sau
gătite; dulceţuri, gemuri şi compoturi; ouă,
lapte şi produse din lapte; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39 Servicii de ambalare şi depozitare a
bunurilor; distribuţie (livrare); transport.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06456
(151) 27/09/2016
(732) AUCHAN ROMÂNIA S.A., Str.

Braşov nr. 25, et. 4, cam. 1, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MOBILIZATRON

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

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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06474
(151) 27/09/2016
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

SUSTINEREA CULTURII SI
EDUCATIEI, Str. Moise Nicoara nr.
7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Grădiniţa Fantastică

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde, bej, maro, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:011503; 011505;

020916; 030717; 07; 09; 090110; 22;
240103; 260116; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06457
(151) 27/09/2016
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ArtroFlex Express

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Dispozitive medicale, aparate şi
instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material
de sutură.
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35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06459
(151) 27/09/2016
(732) MEDMARKETING S.R.L., Str.

Muncii nr. 24, ap. 3, jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

VENACTIV

(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 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; conducerea şi administrarea

afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, a cremelor naturiste şi
farmaceutice, a cosmeticelor, a accesoriilor de
baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, a produselor
sanitare de uz medical, a substanţelor dietetice
de uz medical, a alimentelor pentru sugari, a
suplimentelor dietetice, a plasturilor, a
materialelor de pansat, a materialelor pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
a dezinfectanţilor, a produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, a fungicidelor, a
erbicidelor, a aparatelor şi instrumentelor
chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz
veterinar, a membrelor, a ochilor şi a dinţilor
artificiali, a articolelor ortopedice, a
materialelor de sutură, a produselor de
cosmetică facială, corporală şi pentru păr, în
principal, ulei masaj, creme masaj, gel masaj,
măşti corporale, creme corp, gel faţă, măşti
faciale, săpun, şampon, gel duş, balsam după
ras, balsam corp, balsam păr, produse machiaj,
fond de ten, rimel, ruj buze, gloss buze,
farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse după epilat, ser facial (cu
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod prin diferite forme de comerţ, inclusiv
pagină web; publicitate, inclusiv prin pagină
web pentru produsele comercializate; servicii
de import-export în legătură cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06460
(151) 27/09/2016
(732) CALAGIU GINA NORELA, Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 47, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SGB Sistemul de Gestiune a Banilor

 
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270501; 270522;  

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

9 Agende electronice; program software.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
papetărie.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06475
(151) 27/09/2016
(732) ONOSĂ OVIDIU-ADRIAN, Str.

Costache Conachi nr. 10, bl. 6B, sc. 1,
et. 4, ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARMEN BUCURESTI 1937

(591) Culori revendicate:auriu, roşu, verde,
maro

  
(531) Clasificare Viena:050317; 090110;

240907; 250720; 260105; 270106;
270501; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06476
(151) 27/09/2016
(732) ACADEMIA ROMÂNĂ, Calea

Victoriei nr. 125, sector 1, 010071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ

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

7 Maşini automate de vânzare. 
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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. 
16 Hârtie, 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.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06477
(151) 27/09/2016
(732) ACADEMIA ROMÂNĂ, Calea

Victoriei nr. 125, sector 1, 010071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA LITERARĂ ROMÂNĂ

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

7 Maşini automate de vânzare. 
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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
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magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. 
16 Hârtie, 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.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06469
(151) 27/09/2016
(732) ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV

M U N I C I P A L  C E A H LĂU L
PIATRA-NEAMT, Str. Decebal nr.
7 3 ,  J u d e ţ u l  N e a m ţ ,  ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

CLUB SPORTIV MUNICIPAL
CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030411; 060102;

060104; 090110; 240109; 240110;
261107; 270501;  

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

28 Articole sportive; echipamente pentru
sporturi variate.
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35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor sportive si echipamentelor pentru
sport (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, prin magazine (puncte de desfacere),
cataloage de vânzare, corespondenţă sau prin
mijloace electronice (site-uri, e-mail-uri,
şi/sau alte mijloace moderne de
comercializare); publicitate; administrarea
afacerilor.
41 Educaţie; activităţi culturale şi sportive;
servicii de pregătire (instruire); divertisment;
activităţi de recreere a oamenilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06478
(151) 27/09/2016
(732) S.C. HUNT RECRUITMENT

S.R.L., Str. Avrig nr. 23A-25A, et. 3,
ap. 22, camera 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

hr Hunt Recruitment

(591) Culori revendicate:negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:020123; 270501;

270508; 270522; 290112;  

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

35 Recrutare de personal; servicii de
recrutare; recrutare de personal permanent;

recrutare de personal executiv; servicii de
consultanţă în recrutare; publicitate pentru
recrutare de personal; plasare şi recrutare de
personal; recrutare de personal tehnic
temporar; consultanţă privind recrutarea de
personal; publicitate în vederea recrutării
personalului; recrutare de personal pentru
asistenţă administrativă; servicii profesionale
de recrutare a personalului; recrutare de
personal pentru domeniul informatic; recrutare
de personal pe perioadă determinată;
consultanţă în domeniul recrutării de avocaţi;
furnizare de informaţii privind recrutarea
personalului; servicii publicitare privind
recrutarea de personal; consultanţă în
domeniul recrutării de personal; consilierea
managementului privind recrutarea de
personal; servicii de intermediere de recrutare
de personal; recrutare şi plasare a forţei de
muncă; consultanţă în materie de recrutare a
angajaţilor; servicii de recrutare a personalului
de conducere; administrarea resurselor umane
şi servicii de recrutare; asistenţă privind
recrutarea şi plasarea de personal; servicii de
consultanţă privind recrutarea de personal;
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal); servicii de recrutare pentru personal
de asistenţă la birou; consiliere pe probleme
de recrutare în domeniul serviciilor financiare;
servicii de recrutare şi plasare a forţei de
muncă; furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenţi; consultanţă în
domeniul recrutării de asistenţi în domeniul
juridic; servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor şi al marketingului;
servicii de recrutare a personalului şi agenţii
de ocupare a forţei de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06470
(151) 27/09/2016
(732) DIRECT CLIENT SERVICES

S.R.L., Str. Pictor Arthur Verona nr.
15, corp A1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RETROMODERN

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei. 
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub forma de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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. 
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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru oua; automate de
vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
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producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ciasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15 Instrumente de muzică.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţămînt (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; produse din
materiale plastice semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte
flexibile nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de selărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoala, bitum; construcţ ii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, inlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau

bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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 faianţa.
22 Frînghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului sau materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori din textile, cuverturi
de pat şi feţe de masă. 
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; deocraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
29 Carne, peşte, pasări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; oua, 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, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe si legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malt.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
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sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor. 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06471
(151) 27/09/2016
(732) S.C. PROMPT SERVICE TRAVEL

COMPANY S.R.L., Piaţa Amzei nr.
7-9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COCKTAIL HOLIDAYS PENTRU CĂ
VIAŢA ESTE UN COCKTAIL DE
TRĂIRI

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
albastru, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010317; 020919;

260409; 260414; 260422; 261113;
270501; 270511; 270512; 290115;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 27/09/2016

17

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06472
(151) 27/09/2016
(732) S.C. TELESYSTEM S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 110, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

ASYTECH

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

290112;  

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

9 Camere cu infraroşu; camere video de
supraveghere; obiective pentru camere video;
dispozitive de montare pentru camere; camere
video activate de mişcare; camere de
monitorizare în reţea; camere de monitorizare
în reţea pentru supraveghere; aparate digitale
de înregistrare video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06461
(151) 27/09/2016
(732) C A R A T E A N U  A N D R E I

CLAUDIU, Str. Libertăţii nr. 21, jud.
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

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

(540)

possesso

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;

290112;  

(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ. (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 06463
(151) 27/09/2016
(732) S.C. SMART PRICE S.R.L., Str.

Emanoil Bernfeld nr. 21A, ap. 10, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

HAUS MEISTER

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:070110; 070124;

070311; 270501; 270502; 270508;
290112; 

(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; produse nemetalice;
minereuri. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produseincluse 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 produseincluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produseincluse 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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06464
(151) 27/09/2016
(732) ASOCIATIA C' ART FEST, Str.

Soarelui nr. 21, jud. Braşov, ,
CRISTIAN ROMANIA 

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

(540)

C 'ART FEST CRISTIAN
INTERNATIONAL ART FESTIVAL

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070124;

260207; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; promovare
(publicitate) de concerte,managementul
afacerilor prin promovarea artiştilor şi a
festivalurilor/concertelor, căutare de
sponsorizare;agenţii de promovare a
talentelor.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producerea şi organizarea
de festivaluri, evenimente muzicale, editarea
de publicaţii electronice, producţie audio
şi/sau video, furnizarea de informaţii în
domeniul festivalurilor şi concertelor prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06465
(151) 27/09/2016
(732) ASOCIATIA C' ART FEST, Str.

Soarelui nr. 21, jud. Braşov, ,
CRISTIAN ROMANIA 

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

(540)

C' ART FEST

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; promovare
(publicitate) de concerte,managementul
afacerilor prin promovarea artiştilor şi a
festivalurilor/concertelor, căutare de
sponsorizare;agenţii de promovare a
talentelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producerea şi organizarea
de festivaluri, evenimente muzicale, editarea
de publicaţii electronice, producţie audio
şi/sau video, furnizarea de informaţii în
domeniul festivalurilor şi concertelor prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06466
(151) 27/09/2016
(732) MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PERSOANĂ JURIDICĂ DE
D R E P T  P U B L I C ,  S p l a i u l
Independenţei nr. 291-293, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

târgul BUCUREŞTILOR

(591) Culori revendicate:ocru deschis, roşu,
turcoaz, albastru, mov, galben,
portocaliu, roz, maro, verde

  
(531) Clasificare Viena:110309; 110325;

250119; 260106; 260407; 270501;
290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜


