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Cereri Mărci publicate în 03.11.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 07148 27/10/2016 ENCIU EDUARD RAZVAN VISIT bed

2 M 2016 07213 27/10/2016 MUSCALU BOGDAN Gradinita Hansel und Gretel

3 M 2016 07257 27/10/2016 GRASU EMILIAN ŞCOALA ONLINE GRAMAR

4 M 2016 07258 27/10/2016 S.C. CERT CONS S.R.L. SFANTU PETRU

5 M 2016 07259 27/10/2016 MARESI TRADEMARK GmbH &
Co KG

Shan'shi Foarte asiatic, foarte
simplu!

6 M 2016 07260 27/10/2016 CATUNA B. VIOREL
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Ia-ma cu tine !

7 M 2016 07261 27/10/2016 PETRE MIHAI GABRIEL SEX, DANCE AND ROCK 'N'
ROLL

8 M 2016 07262 27/10/2016 MURAT SAIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

ROMLACT DELICII DE LA SAT

9 M 2016 07263 27/10/2016 S.C. BIKE4ICECREM S.R.L. PEROZZI

10 M 2016 07264 27/10/2016 S.C. ULTRATEST S.R.L. ultratest

11 M 2016 07265 27/10/2016 DELEANU LUMINIŢA MIHAELA arkka home lovers

12 M 2016 07266 27/10/2016 BALKAN VENTURE PARTNERS
S.R.L.

GO4VENTURES

13 M 2016 07267 27/10/2016 S.C. DAB TEHNIC S.R.L. D.A.B. TEHNIC

14 M 2016 07268 27/10/2016 S.C. DAB FIRE S.R.L. D.A.B. FIRE

15 M 2016 07269 27/10/2016 MERCIONIU CRISTINA taraba de poze

16 M 2016 07270 27/10/2016 GRADINITA KINDERAKADEMIE Kinderakademie

17 M 2016 07271 27/10/2016 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. onDetect

18 M 2016 07272 27/10/2016 BRAND EMOTION S.R.L. fresh FM
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19 M 2016 07273 27/10/2016 BRAND EMOTION S.R.L. BRAND EMOTION be.

20 M 2016 07274 27/10/2016 BRAND EMOTION S.R.L. brandminds

21 M 2016 07275 27/10/2016 S.C. OPTICBAZAR S.R.L.
MURESAN FLORIN-IOACHIM

Artoptic

22 M 2016 07276 27/10/2016 S.C. M.C.M. MARKETING
TEXTILES S.R.L.

MOŞ ZAHARIA Tradiţia bunei
dispoziţii

23 M 2016 07277 27/10/2016 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI ÎN
ROMÂNIA CONDUSĂ DE
OAMENI CINSTIŢI PSD

24 M 2016 07278 27/10/2016 VITAS INSTITUTIE FINANCIARA
NEBANCARA S.A.

V VITAS FINANCING A BETTER
WORLD

25 M 2016 07279 27/10/2016 Johnson & Johnson HEXORALETTEN

26 M 2016 07280 27/10/2016 INTERNET GROUP D.O.O. TESLA

27 M 2016 07281 27/10/2016 INTERNET GROUP D.O.O. TESLA

28 M 2016 07282 27/10/2016 DANALACHE ALEXANDRU
NICOLAE

UNIVERSE AND THE CITIZEN

29 M 2016 07283 27/10/2016 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Solaris. Un altfel de cadou.

30 M 2016 07284 27/10/2016 BACIU CONSTANTIN FLORIN Neomioriţa (ro)

31 M 2016 07285 27/10/2016 BACIU CONSTANTIN FLORIN Visiodiţia Întregul prin tine

32 M 2016 07286 27/10/2016 S.C. SAV ALERT SECURITY
S.R.L.

SAV ALERT SECURITY

33 M 2016 07287 27/10/2016 AL-RAWE TAHER Levant

34 M 2016 07289 27/10/2016 AQUA NRG INVESTMENTS
LIMITED

Creamel

35 M 2016 07290 27/10/2016 S.C. AGRANA ROMANIA S.A. SWEET & FIT

36 M 2016 07291 27/10/2016 AQUA NRG INVESTMENTS
LIMITED

King`s Bridge
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37 M 2016 07292 27/10/2016 S.C. PAPANAT S.R.L. H2On Be On time!

38 M 2016 07293 27/10/2016 AQUA NRG INVESTMENTS
LIMITED

PITBULL energy drink

39 M 2016 07294 27/10/2016 ŞTEFĂNESCU IRINA Ajungem Mari

40 M 2016 07295 27/10/2016 S.C. MERT S.A. BERNA
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(210) M 2016 07148
(151) 27/10/2016
(732) ENCIU EDUARD RAZVAN, Str.

Grigore Cobălcescu nr. 5, corp B, et.
1, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VISIT bed

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:070106; 070502;

180506; 270315; 270501; 270514;
290113;  

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

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţiei şi
tehnologiei, ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltarea hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07213
(151) 27/10/2016
(732) MUSCALU BOGDAN , Str.

Bucureşti-Târgovişte nr. 44B, bl. 2,
ap. 332, Judeţul Ilfov, 077135,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

Gradinita Hansel und Gretel

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

41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07286
(151) 27/10/2016
(732) S.C. SAV ALERT SECURITY

S.R.L., Str. Reveriei nr. 16, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SAV ALERT SECURITY

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07287
(151) 27/10/2016
(732) AL-RAWE TAHER, Str. Garoafelor

nr. 62, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

Levant

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

21 Ustensile şi recipienţi 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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import- export;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate în clasa 21 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să Ie vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07289
(151) 27/10/2016
(732) AQUA NRG INVESTMENTS

LIMITED, Lampousas 1, 1095,
NICOSIA CIPRU 

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

(540)

Creamel

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07290
(151) 27/10/2016
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,

Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SWEET & FIT

(591) Culori revendicate:Pantone 607,
Pantone 3415C

(531) Clasificare Viena:020308; 020316;
050316; 270501; 270508; 290112;  

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

30 Îndulcitori naturali; îndulcitori pe bază de
ştevie.
35 Publicitate; administrarea afacerilor;
lucrări de birouri.
39 Transporturi; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07291
(151) 27/10/2016
(732) AQUA NRG INVESTMENTS

LIMITED, Lampousas 1, 1095,
NICOSIA CIPRU 

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

(540)

King`s Bridge

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07292
(151) 27/10/2016
(732) S.C. PAPANAT S.R.L., Str. Olteniţei

nr. 204, construcţia 1, camera 1,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

H2On Be On time!

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050510;

270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de marketing; servicii de
promovare; regruparea în avantajul terţilor de
produse precum: aparate şi instalaţii de
distribuţie a apei, aparate de filtrare a apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
aparate de ionizare pentru tratarea apei,
aparate pentru răcirea/încălzirea băuturilor,
aparate cu cărbune activ, instalaţii pentru
alimentarea cu apă, instalaţii pentru
purificarea apei,  instalaţii  pentru
răcirea/încălzirea lichidelor, sterilizatoare de
apă; dozatoare de apă, filtre pentru apă,
rezervoare de apă, pompe manuale şi electrice
pentru recipiente de apă, suporturi pentru
recipientele cu apă, suporturi de filtre şi
carcase pentru filtre, membrane de filtrare,
accesorii pentru aparatele şi instalaţiile

menţionate anterior, apă, apă minerală şi
gazoasă şi alte băuturi nealcoolice, băuturi şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor (cu excepţia
transportului) prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele de vânzare
cunoscute, inclusiv online; realizarea de
reclame; anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07293
(151) 27/10/2016
(732) AQUA NRG INVESTMENTS

LIMITED, Lampousas 1, 1095,
NICOSIA CIPRU 

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

(540)

PITBULL energy drink

(591) Culori revendicate:roz, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

270501; 270508; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07294
(151) 27/10/2016
(732) ŞTEFĂNESCU IRINA, Calea

Moşilor nr. 280 bl. 20, et. 3, ap. 43,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ajungem Mari

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07295
(151) 27/10/2016
(732) S . C .  M E R T  S . A . ,  Şo s .

Bucureşti-Urziceni nr. 50A, judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

BERNA

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07266
(151) 27/10/2016
(732) BALKAN VENTURE PARTNERS

S.R.L., Str. Lehliu nr. 12-20, etaj 1,
camera 11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

GO4VENTURES

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07267
(151) 27/10/2016
(732) S.C. DAB TEHNIC S.R.L., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 129, et. 2, cam
7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

D.A.B. TEHNIC

(591) Culori revendicate:negru, galben, gri
(531) Clasificare Viena:160301; 260104;

260121; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
obiectivelor şi a serviciilor de pază.
39 Servicii de transport valori, transport
securizat.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07268
(151) 27/10/2016
(732) S.C. DAB FIRE S.R.L., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 137E, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

D.A.B. FIRE

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben
închis

(531) Clasificare Viena:011505; 260104;
260121; 270501; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

38 Servicii de dispecerizare pentru
monitorizarea sistemelor de detecţie incendiu
şi a obiectivelor.
45 Servicii de stingere incendii şi intervenţie
în caz de incendiu, consultanţă în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07276
(151) 27/10/2016
(732) S.C. M.C.M. MARKETING

TEXTILES S.R.L., Str. Matei
Basarab nr. 113, Judeţul Argeş, ,
CAMPULUNG ROMANIA 

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

(540)

MOŞ ZAHARIA Tradiţia bunei dispoziţii

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:020111; 250110;

270503; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului

lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comerţ online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07269
(151) 27/10/2016
(732) MERCIONIU CRISTINA, Str.

Rombului, nr. 50, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

taraba de poze

  
(531) Clasificare Viena:120115; 160111;

160125; 270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Prelucrarea materialelor; prelucrare
fotografică; finisarea fotografiilor; procesarea
imaginii fotografice; montaj fotografii sau
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diapozitive; reproduceri de materiale
fotografice; transfer de imprimări fotografice;
retuşarea digitală a fotografiilor; prelucrarea
filmelor şi finisarea fotografiilor; imprimare şi
developare fotografică; fotocompoziţii;
developare fotografică; restaurare fotografică;
furnizare de informaţii despre developarea
filmelor fotografice; servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice;
închiriere de aparate pentru procesare
fotografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07270
(151) 27/10/2016
(732) G R A D I N I T A

KINDERAKADEMIE, Str. Sfinţii
Voievozi, nr. 28, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Kinderakademie

  
(531) Clasificare Viena:020508; 020523;

020524; 020901; 200105; 261113;
270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07277
(151) 27/10/2016
(732) P A R T I D U L  S O C I A L

DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 01146, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI ÎN
ROMÂNIA CONDUSĂ DE OAMENI
CINSTIŢI PSD

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru închis, albastru deschis, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:050501; 260415;
260418; 270501;  

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

9 Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
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electorale.
35 Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41 Organizarea de mitinguri, întruniri,
congrese, organizarea de conferinţe,
organizarea şi sustinerea de seminarii,
instruire, furnizarea de publicaţii electronice.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale pentru satisfacerea de nevoi
individuale, cercetări juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07271
(151) 27/10/2016
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.,

B-dul Carol I, nr. 5, jud. Iasi, 700506,
IASI ROMANIA 

(540)

onDetect

(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 şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice; şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi

calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
42 Servicii în domenile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07278
(151) 27/10/2016
(732) V I T A S  I N S T I T U T I E

FINANCIARA NEBANCARA S.A.,
Str. Simion Barnuţiu nr. 34, et. 2,
Judeţul Timiş, 300133, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

V VITAS FINANCING A BETTER
WORLD

(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

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

clase:
36 Asigurări; servicii financiare; servicii de
finanţare; servicii de finanţare corporativă;
servicii de finanţare comercială; servicii de
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finanţare industrială; servicii de credit
financiar; servicii financiare de plată; servicii
de împrumuturi financiare; servicii de
finanţare şi împrumut; servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru firme în curs de
înfiinţare şi nou înfiinţate; servicii de
împrumut pentru comercianţi în scopul
finanţării flotei auto; servicii de informaţii şi
consultanţă în domeniul asigurărilor şi
finanţelor; servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru firme; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă financiară; servicii de
finanţare pentru vânzările pe credit; servicii
financiare pentru achiziţionarea de vehicule;
servicii financiare privind acordarea de
împrumuturi; servicii de finanţare pentru
sponsorizarea afacerilor; servicii de finanţare
referitoare la comerţ; servicii de finanţare
referitoare la hoteluri; servicii financiare de
credit scoring; servicii de finanţare pentru
echipament; acordare de finanţare pentru
echipamente; acordare de finanţare pentru
societăţi; servicii de finanţare pentru societăţi;
servicii de finanţare de automobile; brokeraj
de asigurări; servicii de brokeraj de asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07272
(151) 27/10/2016
(732) BRAND EMOTION S.R.L., Str.

Alexandru Şerbănescu nr. 26, bl. 17b,
sc. b, ap. 24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

fresh FM

(591) Culori revendicate:roz, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de îînregistrare, 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.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişi;
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07273
(151) 27/10/2016
(732) BRAND EMOTION S.R.L., Str.

Alexandru Şerbănescu nr. 26, bl. 17b,
sc. b, ap. 24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRAND EMOTION be.

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:241702; 270501;

270522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de îînregistrare, 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.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.
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 07274
(151) 27/10/2016
(732) BRAND EMOTION S.R.L., Str.

Alexandru Şerbănescu nr. 26, bl. 17b,
sc. b, ap. 24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

brandminds
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(591) Culori revendicate:roz, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de îînregistrare, 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.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.
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 07279
(151) 27/10/2016
(732) Johnson & Johnson, One Johnson &

Johnson Plaza, 08933-7001, New
Brunswick S.U.A. New Jersey

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

(540)

HEXORALETTEN

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

5 Preparate medicinale şi farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07275
(151) 27/10/2016
(732) S.C. OPTICBAZAR S.R.L., Str.

Molidului, nr. 19, bl. 33, sc. A, et. 1,
ap. 7, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) MURESAN FLORIN-IOACHIM,
Str. Saturn nr. 3A, Jud. Braşov, ,
SINPETRU ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Artoptic

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

290112;  
(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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi infrumusetare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din

agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07280
(151) 27/10/2016
(732) INTERNET GROUP D.O.O., Str.

Savski Nasip, nr. 7, 11070,
BELGRAD SERBIA 

(540)

TESLA

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270511;

270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mecanisme acţionate prin introducerea unei
monezi, pentru televizoare; televizoare, tablete
(calculator tableta), blocnotesuri electronice,
laptopuri, telefoane, smartphone.
11 Instalaţii şi maşini de răcire, instalaţii şi
aparate de răcire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07281
(151) 27/10/2016
(732) INTERNET GROUP D.O.O., Str.

Savski Nasip, nr. 7, 11070,
BELGRAD SERBIA 

(540)

TESLA

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270501;

270524; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mecanisme acţionate prin introducerea unei
monezi, pentru televizoare; televizoare,
tablete (calculator tabletă), blocnotesuri
electronice, laptopuri, telefoane, smartphone.
11 Instalaţii şi maşini de răcire, instalaţii şi
aparate de răcire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07282
(151) 27/10/2016
(732) DANALACHE ALEXANDRU

NICOLAE, Str. Tarancutei nr. 7,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIVERSE AND THE CITIZEN

  
(531) Clasificare Viena:090109; 270501;

270502; 270503; 270505;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07283
(151) 27/10/2016
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Solaris. Un altfel de cadou.
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor; uleiuri volatile odorizante de uz
cosmetic; uleiuri volatile esenţiale de uz
cosmetic.
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; produse secundare rezultate din
tratarea boabelor de cereale de uz medical;
seminţe de uz farmaceutic; uleiuri de uz
medical; ceaiuri de uz medical.
16 Material promoţional imprimat; pliante;
afişe (tipărituri); postere din hârtie; etichete
autocolante; certificate (cupoane) cadou;
etichete pentru cadouri; cutii pentru cadouri
din carton sau hârtie; ambalaje de cadouri;
pungi pentru cadouri; folie de împachetat
cadouri; hârtie de împachetat cadouri;
ambalaje din plastic pentru cadouri.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile; seminţe şi fructe oleaginoase
preparate pentru consum uman; uleiuri
comestibile de măsline; uleiuri comestibile de
floarea soarelui; instant pentru băuturi din
cereale.
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; fulgi de cereale; cereale preparate
pentru uz uman; băuturi pe bază de ceai.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ; cereale brute
(neprelucrate); resturi de la prelucrarea
cerealelor pentru hrană animalelor, tărâţe de
cereale; seminţe crude.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; sucuri din legume
sau fructe; instant pentru băuturi din cereale,
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; 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 sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; servicii promoţionale
comerciale; prezentare de produse în scopuri
promoţionale; servicii de fidelizare de clienţi
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare; promovare vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07284
(151) 27/10/2016
(732) BACIU CONSTANTIN FLORIN,

Calea Văcăreşti nr. 468, ap. 11, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Neomioriţa (ro)

  
(531) Clasificare Viena:011716; 011725;

020101; 020116; 270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07285
(151) 27/10/2016
(732) BACIU CONSTANTIN FLORIN,

Calea Văcăreşti nr. 468, ap. 11, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Visiodiţia Întregul prin tine

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020904;

020914; 020923; 260409; 260414;
260416; 270501; 270508;  

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

16 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07257
(151) 27/10/2016
(732) GRASU EMILIAN, Calea Văcăreşti

nr. 207, bl. 85B, sc. 1, et. 4, ap. 15,
sector 4, 040053, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ŞCOALA ONLINE GRAMAR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07258
(151) 27/10/2016
(732) S.C. CERT CONS S.R.L., Sat

Tău-Bistra, Str. Poarta Raiului nr. 22,
jud. Alba, , COMUNA ŞUGAG
ROMANIA 

(540)

SFANTU PETRU

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07259
(151) 27/10/2016
(732) MARESI TRADEMARK GmbH &

Co KG, Strasserau 6, 4010, LINZ
AUSTRIA 

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Shan'shi Foarte asiatic, foarte simplu!

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

29 Peşte şi fructe de mare; uleiuri; fructe,
ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
leguminoase); lapte de cocos; gustari compuse
în special din fructe de mare; cipsuri; supe.
30 Sare, mirodenii, arome şi condimente;
sosuri; oţet; paste uscate şi proaspete, tăieţei şi
găluşte; cereale; orez; produse pentru gustări
conţinând în principal cereale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07260
(151) 27/10/2016
(732) C A T U N A  B .  V I O R E L

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Principală nr.
284, jud. Bistriţa-Năsăud, 420006,
VIIŞOARA ROMANIA 

(540)

Ia-ma cu tine !

(531) Clasificare Viena:020919; 260105;
260114; 270501;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07261
(151) 27/10/2016
(732) PETRE MIHAI GABRIEL, Str. 17,

nr. 21, jud. Ilfov, 077005, COMUNA
1 DECEMBRIE ROMANIA 

(540)

SEX, DANCE AND ROCK 'N' ROLL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07262
(151) 27/10/2016
(732) MURAT SAIN INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, Str. Teiului nr. 3,
Judeţul Constanţa, , SATU NOU
ROMANIA 

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

(540)

ROMLACT DELICII DE LA SAT

  
(531) Clasificare Viena:011521; 030402;

061911; 090110; 270511; 290115;  
(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
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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).
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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07263
(151) 27/10/2016
(732) S.C. BIKE4ICECREM S.R.L., Sat

Valea Nucului, Str. Rîului Buzău nr.
231 bis, jud. Buzău, , COMUNA
BERCA ROMANIA 

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

(540)

PEROZZI

(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:270501; 290107;  
(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; 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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07264
(151) 27/10/2016
(732) S.C. ULTRATEST S.R.L., Str.

Vasile Alecsandri nr. 12, sector 1,
010638, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ultratest

  
(531) Clasificare Viena:260301; 260310;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07265
(151) 27/10/2016
(732) D E L E A N U  L U M I N I Ţ A

MIHAELA, Str. Nicolae Bălcescu nr.
116, jud. Prahova, , MIZIL
ROMANIA 

(540)

arkka home lovers

(591) Culori revendicate:violet, gri
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290112;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă. 
24 Tesături şi ănlocuitori din textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


