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Cereri Mărci publicate în data de 04.11.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 07288 27/10/2016 S.C. CANTO PIAN STAR SRL-D ART Academy

2 M 2016 07296 28/10/2016 SIMION IONUŢ-CRISTIAN
STANCUTU VALENTIN-DANIEL

CREATIVE BARBER

3 M 2016 07297 28/10/2016 S.C. LEADING MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L.

OUTPLACEMENT.RO the smart
restart

4 M 2016 07298 28/10/2016 SLAVIAMED d.o.o ONDASAN

5 M 2016 07299 28/10/2016 S.C. DCN EU RETAIL S.R.L. Dada

6 M 2016 07300 28/10/2016 RUEFA ESCAPE TRAVEL S.R.L. RUEFA ESCAPE TRAVEL

7 M 2016 07302 28/10/2016 TAPOSU CONSTANTIN om pe munte

8 M 2016 07304 28/10/2016 MYBUSINESS CONSULTANTS
S.R.L.

% Profit Plus Plus Practic Eficace
Eficient

9 M 2016 07305 28/10/2016 S.C. MOBILA GRANDEAUR
S.R.L.

Mobila Grandeaur

10 M 2016 07306 28/10/2016 GBR PROTECT S.R.L. GBR PROTECT

11 M 2016 07307 28/10/2016 S.C. RCS & RDS S.A. ştirile de 10

12 M 2016 07308 28/10/2016 ILIE LAURENTIU-THEODOR Z ZOKURA

13 M 2016 07309 28/10/2016 ILIE LAURENTIU-THEODOR horeca pro

14 M 2016 07310 28/10/2016 ILIE LAURENTIU-THEODOR MAGIC HOME

15 M 2016 07312 28/10/2016 DRAGOMIR EUGEN STEED TRUCK

16 M 2016 07313 28/10/2016 DRAGOMIR EUGEN STEED TRUCK

17 M 2016 07314 28/10/2016 TRANSILVANIA CASA DE
SCHIMB VALUTAR S.R.L.

TRANSILVANIA exchange office

18 M 2016 07315 28/10/2016 SOCIETATEA ROMANA DE
CARDIOLOGIE

CARDIO TV SRC
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19 M 2016 07316 28/10/2016 ALBOTECH CONSULTING S.R.L. ALBOTECH Consulting

20 M 2016 07317 28/10/2016 S.C. TECHNO ENERGY S.R.L. Vizitez Romania Explorez noi
orizonturi

21 M 2016 07318 28/10/2016 SEBY FOOD S.R.L. Mercur;Evenimente

22 M 2016 07319 28/10/2016 SEBY FOOD S.R.L. Mercur;Grandballroom

23 M 2016 07320 28/10/2016 SEBY FOOD S.R.L. Mercur;Ballroomlake

24 M 2016 07321 28/10/2016 S.C. CORNELIUS S.R.L. CORNELIUS Kroketinii

25 M 2016 07322 28/10/2016 S.C. NORD-STRADA S.R.L. JAR ROTISOR PUI ŞI MĂNÂNCI

26 M 2016 07323 28/10/2016 S.C. BENE INTERNATIONAL
S.R.L.

BENE INTERNATIONAL

27 M 2016 07324 28/10/2016 S.C. BEHEALTHY MEDIA SERV
S.R.L.

SPITALUL DE ONCOLOGIE SF.
PAUL

28 M 2016 07325 28/10/2016 S.C. BENCOMP S.R.L. WPCROMANIA.RO
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(210) M 2016 07288
(151) 27/10/2016
(732) S.C. CANTO PIAN STAR SRL-D,

Bd. Bucureşti nr. 33, bl. 12A, ap. 37,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)
ART Academy

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

41 Servicii de educaţie, instruire şi
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07314
(151) 28/10/2016
(732) TRANSILVANIA CASA DE

SCHIMB VALUTAR S.R.L., Bdul.
Eroilor nr. 40, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

TRANSILVANIA exchange office

(591) Culori revendicate:galben, verde
deschis, verde închis

(531) Clasificare Viena:090111; 241718;
270501; 270502; 290112;  

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

36 Afaceri financiare, afaceri monetare,
servicii de transfer de bani, servicii de

imprumut pe bază de amanet, servicii de
schimb valutar, servicii de creditare de tip
IFN.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07322
(151) 28/10/2016
(732) S.C. NORD-STRADA S.R.L., Str. 22

Decembrie nr. 30, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

JAR ROTISOR PUI ŞI MĂNÂNCI

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:011505; 270501;
270505; 270511; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, bistrouri,
cofetării, braserii; servicii de preparare a
produselor alimentare; servicii de preparare şi
furnizare de produse alimentare şi băuturi gata
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pentru consum; servicii pentru pregătirea de
mâncare şi băutură la pachet; servicii de
restaurante cu autoservire, la pachet, de tip
drive; servicii de mâncare la pachet
(takeaway); servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07323
(151) 28/10/2016
(732) S.C. BENE INTERNATIONAL

S.R.L., Calea Clujului nr. 58A, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

BENE INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
albastru închis

(531) Clasificare Viena:160107; 260116;
260118; 270501; 270503; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata de calculatoare,
hardware, software de calculator, tablete,
periferice de calculator, produse electronice de
larg consum, produse şi accesorii de
telecomunicaţii şi multimedia, telefoane
mobile, dispozitive electronice, produse

electronice de larg consum; servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata de accesorii şi
periferice pentru toate aceste produse;
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail; servicii de comercializare de
diverse produse inclusiv produse alimenatre;
servicii de informare a consumatorilor;
furnizarea unui catalog online cu informaţii pe
internet; servicii de comercializare a
deşeurilor; servicii de comercializare de
autoturisme, autovehicule; servicii de
comercializare a utilajelor, maşinilor şi aparate
pentru colectarea, compactarea, transportul şi
tratarea deşeurilor şi a gunoaielor.
37 Servicii de închiriere de maşini, utilaje şi
aparate pentru colectarea, compactarea,
tratarea şi transportul deşeurilor şi a
gunoaielor; servicii de întreţinere şi reparare
de maşini, utilaje şi aparate pentru colectarea,
compactarea, tratarea şi transportul deşeurilor
şi a gunoaielor; servicii de demontare
(dezasamblare) a maşinilor şi echipamentelor
uzate; servicii de instalare, întreţinere şi
reparare de hardware de calculator,
calculatoare, periferice pentru calculatoare,
aparate electronice şi electrocasnice.
39 Servicii de colectare a deşeurilor
(transport); servicii de colectare a deşeurilor
nepericuloase (transport); servicii de colectare
a deşeurilor periculoase (transport); servicii de
transport; servicii de transport a deşeurilor
nepericuloase; servicii de transport a
deşeurilor periculoase; servicii de depozitare a
deşeurilor nepericuloase; servicii de depozitare
a deşeurilor periculoase.
40 Servicii de tratare a deşeurilor; servicii de
tratare a deşeurilor periculoase, servicii de
tratare a deşeurilor nepericuloase; servicii de
reciclare a deşeurilor şi a gunoaielor; servicii
de distrugere a deşeurilor şi a gunoaielor;
servicii de gestionare a deşeurilor; servicii de
sortare a deşeurilor şi a materialelor
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reciclabile; servicii de incinerare a gunoielor şi
a deşeurilor; servicii de distrugere a
gunoaielor; servicii de decontaminare a
materialelor şi deşeurilor periculoase; servicii
de informaţii, de consiliere şi de consultanţă
referitoare la colectarea şi reciclarea deşeurilor
şi a gunoaielor; servicii de recuperare a
materialelor din deşeuri; servicii de recuperare
a materialelor reciclabile sortate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07324
(151) 28/10/2016
(732) S.C. BEHEALTHY MEDIA SERV

S.R.L., Str. Dr. Carol Davila nr. 9, bl.
118A, sc. A, et. 2, ap. 8, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

   SPITALUL DE ONCOLOGIE SF. PAUL

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

(531) Clasificare Viena:240105; 241304;
270501; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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 07325
(151) 28/10/2016
(732) S.C. BENCOMP S.R.L., nr. 69A,

Comuna Osorhei, judeţul Bihor, , SAT
OSORHEI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

WPCROMANIA.RO

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290103;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; marketing; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor; servicii de comenzi online;
furnizarea unui catalog online cu informaţii pe
internet; servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
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globală de calculatoare; toate aceste servicii
pentru materiale de construcţii nemetalice,
profile nemetalice, elemente structurale de
construcţii, pardoseli de interior şi exterior,
lambriuri, scări, balustrade, garduri, terase,
acoperişuri, cornise, trepte, pavaje, pavele,
traverse, căptuşeli pentru pereţi, cadre de uşi şi
ferestre, panouri şi tocuri de uşi, obloane,
grinzi, plăci, cofraje, panouri, plafoane,
piscine, ghivece, toate acestea din materiale
compozite, piese, racorduri şi accesorii pentru
bunurile menţionate anterior, conducte rigide
nemetalice pentru construcţii, materiale pentru
acoperirea şoselelor, asfalt, smoală şi bitum;
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
42 Website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07315
(151) 28/10/2016
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

CARDIOLOGIE, Str. Avrig nr. 63,
bl. E2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

CARDIO TV SRC

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:200507; 261112;
270501; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; publicitate online; publicitate
televizată; publicitate radiofonică; publicitate
şi marketing; publicitate prin corespondenţă;
servicii de publicitate; publicitate şi reclamă;
publicitate în reviste; promovarea afacerii
(publicitate); publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice; publicitate şi
reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei; publicitate în presă de interes
general şi în presă de specialitate; servicii de
publicitate şi marketing; servicii de editare de
publicitate; servicii de reclamă şi publicitate;
publicitate radio şi de televiziune; servicii de
publicitate în presă; consultanţă în afaceri
privind publicitatea; servicii de publicitate,
marketing şi promovare; publicitate în reviste,
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broşuri şi ziare; producţie de publicitate
televizată şi radiofonică; servicii de informaţii
comerciale, prin Internet; servicii de publicitate
furnizate prin Internet; servicii de publicitate
furnizate pe Internet; difuzarea publicităţii pe
Internet pentru terţi; închirieri de spaţiu
publicitar pe Internet; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin Internet sau o
reţea globală de calculatoare; difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe Internet; furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site;
furnizare de informaţii comerciale pe Internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date; servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune; intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane; publicitate
prin intermediul mediilor electronice şi
îndeosebi prin Internet; servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri;
intermediere de contracte de publicitate şi
promovare pentru alte persoane; publicitate în
presă de interes general şi în presă de
specialitate; servicii de publicitate şi
promovare, precum şi servicii de consultanţă
aferente; servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială;
servicii de publicitate şi de promovare; servicii
de publicitate pentru alte persoane.
38 Televiziune prin cablu; difuzare de filme
prin televiziune; comunicare de informaţii prin
televiziune; difuzare de televiziune prin satelit;
difuzarea la radio şi televiziune; transmitere de
programe de televiziune; comunicaţii prin
televiziune pentru reuniuni; difuzare de
programe de televiziune; transmisie de date
computerizate prin televiziune; servicii de
exploatarea sistemelor de televiziune prin
cablu; servicii de exploatarea emiţătoarelor de
televiziune pământ-satelit; difuzare de
programe de televiziune retransmise prin

conectarea cablului la receptoarele de
televiziune; difuzare de programe de
televiziune transmise prin legături de
microunde la receptoarele de televiziune;
leasing de echipamente de televiziune prin
cablu (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere); exploatare
de reţele de televiziune prin cablu; difuzare de
programe radio şi de televiziune; transmitere
de programe radio şi de televiziune; difuzare
de programe de televiziune prin cablu;
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune; radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet; servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile;
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de
televiziune cu plată; transmiterea de programe
de televiziune prin sateliţi spaţiali; difuzare de
programe de radio şi televiziune interactive;
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive; furnizarea accesului la
televiziune prin aparate de decodare;
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune; transmisie de programe de radio şi
televiziune prin satelit; radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată; radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu; furnizare
de echipamente pentru televiziune pentru
transmisii din locaţii exterioare; difuzare de
programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliţilor spaţiali; recepţionarea
de programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi; asistenţă în
furnizarea de programe de televiziune prin
cablu, oferită terţilor; informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune; difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu;
furnizare de informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
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televiziune; radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu sau fără
fir; furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere; furnizarea accesului de
telecomunicaţii la filme şi programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere; servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (IPTV);
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view.
41 Servicii de producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; prezentare de programe de
televiziune; montaj de programe de
televiziune; producţie de programe educative
de televiziune; productie de programe de
televiziune în direct; producţie de programe
radiofonice şi de televiziune; producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu;
pregătire şi producţie de programe de radio şi
televiziune; productie de divertisment sub
formă de programe de televiziune; publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune; producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ; formare
privind sănătatea şi starea de bine; servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative;
publicare de recenzii; publicare de texte sub
formă de mijloace electronice; servicii de
scriere pentru bloguri; redactare de texte;
publicare de texte; editare de texte scrise;
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
Internet; publicare de publicaţii medicale;
publicare de texte medicale; coordonare de
seminarii de instruire pe probleme medicale;
instruire în domeniul asistenţei medicale şi al
nutriţiei; furnizare de cursuri de educaţie
continuă în domeniul asistenţei medicale;
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente; instruire şi

învăţământ medicale; servicii de instruire în
domeniul medical; consiliere în materie de
pregătire medicală; publicare de lucrări
ştiinţifice privind tehnologia medicală;
organizare de conferinţe şi simpozioane în
domeniul medical; furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical; servicii de
educaţie şi instruire referitoare la asistenţă
medicală; publicare şi emitere de documente
ştiinţifice în legatură cu tehnologia medicală;
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare de texte educative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07296
(151) 28/10/2016
(732) SIMION IONUŢ-CRISTIAN, Str.

Nicolae Filimon nr. 28, bl. 18, sc. 1, et.
1, ap. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) STANCUTU VALENTIN-DANIEL,
Str. George Vaslan nr. 10, bl. 108, sc.
A, et. 8, ap. 48, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CREATIVE BARBER

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020912; 090709; 100511; 140720;
160313; 260114; 270501;  

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

44 Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07306
(151) 28/10/2016
(732) GBR PROTECT S.R.L., Calea

Aradului, nr. 14, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

GBR PROTECT

(531) Clasificare Viena:230101; 240113;
240117; 270501;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07307
(151) 28/10/2016
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Clădirea Forum 2000,
Faza I, et. 2, sector 5, 050557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ştirile de 10

(531) Clasificare Viena:260101; 270501;
270711; 270725;  

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

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; emisiuni
de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07308
(151) 28/10/2016
(732) ILIE LAURENTIU-THEODOR, Str.

Atena, nr. 2, et. 1, ap. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Z ZOKURA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena:260418; 261113;
270501; 290113;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Servicii de import şi export, publicitate şi
vânzare cu ridicata şi/sau cu amănuntul în
magazine şi prin intermediul reţelelor
mondiale informatice de articole, produse,
echipamente, recipiente, ustensile, accesorii
pentru menaj, uz casnic şi bucătărie,
dispositive de bucătărie, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 28.10.2016

11

(210) M 2016 07309
(151) 28/10/2016
(732) ILIE LAURENTIU-THEODOR, Str.

Atena, nr. 2, et. 1, ap. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  horeca pro

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

 (531) Clasificare Viena:260409; 260416;
270501; 290114;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Servicii de import şi export, publicitate şi
vânzare cu ridicata şi/sau cu amănuntul în
magazine şi prin intermediul reţelelor mondiale
informatice de articole, produse, echipamente,
recipiente, ustensile, accesorii pentru menaj, uz
casnic şi bucătărie, dispositive de bucătărie,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07310
(151) 28/10/2016
(732) ILIE LAURENTIU-THEODOR, Str.

Atena, nr. 2, et. 1, ap. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC HOME

(591) Culori revendicate:negru, alb,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
270501; 270522; 290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Servicii de import şi export, publicitate şi
vânzare cu ridicata şi/sau cu amănuntul în
magazine şi prin intermediul reţelelor
mondiale informatice de articole, produse,
echipamente, recipiente, ustensile, accesorii
pentru menaj, uz casnic şi bucătărie,
dispozitive de bucătărie, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07312
(151) 28/10/2016
(732) DRAGOMIR EUGEN, Aleea Potaisa

nr. 6, bl. M14, sc. A, et. 5, ap. 32,
sector 6, 061905, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

STEED TRUCK

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07313
(151) 28/10/2016
(732) DRAGOMIR EUGEN, Aleea Potaisa

nr. 6, bl. M14, sc. A, et. 5, ap. 32,
sector 6, 061905, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

STEED TRUCK

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270503;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07316
(151) 28/10/2016
(732) ALBOTECH CONSULTING S.R.L.,

Drumul Taberei nr. 15, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

              ALBOTECH Consulting

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri

(531) Clasificare Viena:010502; 260116;
270501; 290113;  

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

35 Publicitate; publicitate online; publicitate şi
marketing; publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice; publicitate radio şi
de televiziune; servicii de publicitate în presă;
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin bloguri; servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu aparate medicale; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu instrumente
medicale; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu aparate medicale; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
instrumente medicale; furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site.
38 Servicii de telecomunicaţii; consultanţă în
telecomunicaţii; telecomunicaţii; transfer de
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date prin telecomunicaţii; servicii de portaluri
de telecomunicaţii; administrarea unei reţele de
telecomunicaţii;telecomunicaţii prin e-mail;
c o n s u l t a n ţ ă  p r o f e s i o n a lă  p r i v i n d
telecomunicaţiile; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; consultanţă în domeniul
telecomunicaţiilor; închirieri de aparate de
telecomunicaţii; exploatare de sisteme de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
bazate pe internet; servicii de telecomunicaţii
prin fibră optică; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice; servicii de
te lecomunica ţ i i  în t re  re ţe le le  de
calculatoare;servicii ale agenţiilor de ştiri
pentru telecomunicaţii; furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii la Internet; servicii de
telecomunicaţii care folosesc reţele radio
celulare;furnizare de acces prin telecomunicaţii
la centre de servere; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la baze de date; servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet şi
extranet; transfer automat de date digitale
utilizând canale de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii furnizate prin intermediul
reţelelor de fibră optică.
41 Servicii de producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; montaj de programe de
televiziune; producţie de programe educative
de televiziune; producţie de programe de
televiziune în direct; producţie de programe
radiofonice şi de televiziune; producţie de
programe pentru televiziunea prin
cablu;pregătire şi producţie de programe de
radio şi televiziune; producţie de divertisment
sub formă de programe de televiziune;
publicarea de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune.
42 Servicii de consultanţă şi informaţii despre
tehnologia informaţiei; consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei; cercetare în domeniul
tehnologiei informaţiei; furnizare de informaţii

privind tehnologia informaţiei; servicii de
informare privind tehnologia informaţiei;
compilare de informaţii privind tehnologia
informaţiei; servicii de informare în domeniul
tehnologiei informaţiei; furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei
informaţiei; servicii de inginerie în materie de
tehnologie a informaţiei; servicii de consultanţă
în materie de tehnologie a informaţiei (IT);
servicii de consultanţă în domeniul
calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei;
servicii de consultanţă şi informaţii despre
arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei; servicii de tehnologie a informaţiei
pentru industria farmaceutică şi a îngrijirii
sănătăţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07317
(151) 28/10/2016
(732) S.C. TECHNO ENERGY S.R.L., Str.

Împăratu Traian nr. 27, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420145, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Vizitez Romania Explorez noi orizonturi

(591) Culori revendicate:galben, verde,
turcoaz, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010301; 030724;

060104; 270501; 270508; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07318
(151) 28/10/2016
(732) SEBY FOOD S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 2, Judeţul Hunedoara, ,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Mercur;Evenimente

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

35 Marketing pentru evenimente.
41 Organizare de evenimente recreative.
43 Servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07319
(151) 28/10/2016
(732) SEBY FOOD S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 2, Judeţul Hunedoara, ,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Mercur;Grandballroom

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

35 Marketing pentru evenimente.
41 Organizare de evenimente recreative.
43 Servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07320
(151) 28/10/2016
(732) SEBY FOOD S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 2, Judeţul Hunedoara, ,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Mercur;Ballroomlake

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

35 Marketing pentru evenimente.
41 Organizare de evenimente recreative.
43 Servicii de catering; servicii de cazare
hotelieră; servicii de cazare pentru evenimente;
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi
de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07321
(151) 28/10/2016
(732) S.C. CORNELIUS S.R.L., nr. 604,

judeţul Suceava, , DĂRMĂNEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

CORNELIUS Kroketinii

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

(531) Clasificare Viena:050320; 050702;
070113; 090110; 250119; 260116;
270501; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale; produse de brutărie; griş, pesmet,
mălai, paste făinoase, macaroane, cereale
procesate, musli, seminţe de cereale procesate,
batoane de cereale, chipsuri din cereale, gustări
pe bază de cereale, cereale pentru micul dejun,
preparate din cereale acoperite cu zahăr şi
miere, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, batoane pentru
gustări conţinând un amestec de cereale,
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porumb prăjit, porumb copt, produse expandate
pe bază de porumb, produse extrudate pe bază
de porumb, pufuleţi, produse expandate şi/sau
extrudate pe bază de ovaz, produse expandate
şi/sau extrudate pe bază de orez; produse din
soia (preparate); fulgi de porumb, fulgi de ovaz;
cuscus (gris de grâu), tabbouleh, tacos, tortilla;
nuci caramelizate, alune caramelizate, migdale
caramelizate, seminţe de susan caramelizate,
arahide caramelizate, fistic caramelizat, miez de
nucă caramelizat, caju caramelizat, nuci şi
fructe uscate (produse de cofetărie), fructe trase
în ciocolată; pastă de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, popcorn; pâine, pâine prăjită
şi/sau aromatizată, crutoane, aluaturi pentru
prăjituri, foi de placintă, pizza; gustări crocante
pe bază de grâu integral, gustări crocante pe
bază de pesmet, gustări crocante pe bază de
cereale expandate; produse de patiserie şi
cofetărie, placinte, fursecuri, clătite, cornuri cu
lapte, cornuri cu diferite umpluturi; prăjiturele
cu orez, gustări pe bază de orez; covrigi,
covrigei, crutoane, grisine, mini grisine, turtă
dulce, napolitane, mini prăjituri, praline,
cornuleţe, pretzels, sticks-uri, sărţele, pişcoturi,
biscuiţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci,
biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prajituri, prajiturele, rulade, goffre, prajiturele,
torturi, pufarine, rahat turcesc, şerbeturi, nuga,
halva, tarte, trufe (dulciuri), marţipan,
umpluturi pentru plăcinte, umpluturi pentru
prăjituri, clătite; mâncaruri preparate şi/sau
congelate, gustări, sandvişuri, supe; prafuri
pentru budinci, prafuri pentru prajituri, prafuri
pentru îngheţată, amidon alimentar; îngheţată
comestibilă, iaurt inghetat (îngheţată, dulciuri),
şerbeturi; ciocolată; paste tartinabile; băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază de
cafea; arome, altele decât uleiurile esenţiale

pentru băuturi, zahăr, acadele, bomboane,
bezele, jeleuri, dulciuri pentru decorare pomi
de Crăciun, miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07297
(151) 28/10/2016
(732) S.C. LEADING MANAGEMENT

CONSULTING S.R.L., Bd. Camil
Ressu nr. 24, bl. A7bis, et. 5, ap. 22,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OUTPLACEMENT.RO the smart restart

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
715C), gri

(531) Clasificare Viena:170521; 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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
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incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07298
(151) 28/10/2016
(732) SLAVIAMED d.o.o, Bulevar

Oslobodenja No. 177, , BELGRAD
SERBIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

ONDASAN

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

5 Preparate farmaceutice; produse
chimico-farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07299
(151) 28/10/2016
(732) S.C. DCN EU RETAIL S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 16, pavilion P7,
Stand A33, Judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

Dada

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, gri

(531) Clasificare Viena:270501; 270503;
290114;  

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

21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţenie, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii), sticlărie,
porţelan şi faianţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07300
(151) 28/10/2016
(732) RUEFA ESCAPE TRAVEL S.R.L.,

Calea Moldovei nr. 18, jud.
Bistriţa-Năsăud, 420093, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

RUEFA ESCAPE TRAVEL

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 250119;

260114; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07302
(151) 28/10/2016
(732) TAPOSU CONSTANTIN, Str.

Campului nr. 1, bl. 1, sc. B, et. 4, ap.
12, jud. Braşov, , RÂŞNOV
ROMANIA 

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

(540)

om pe munte

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

 (531) Clasificare Viena:020116; 020123;
060104; 260207; 270501; 290113;  

(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
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la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07304
(151) 28/10/2016
(732) MYBUSINESS CONSULTANTS

S.R.L., Str. Horaţiu nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

% Profit Plus Plus  Practic Eficace Eficient

(591) Culori revendicate:bleumarin, bleu

(531) Clasificare Viena:241705; 270501;
270511; 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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;

servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07305
(151) 28/10/2016
(732) S.C. MOBILA GRANDEAUR

S.R.L., Sat Domneşti, nr. 540, parter,
jud. Ilfov, , COMUNA DOMNEŞTI
ROMANIA 

(540)

Mobila Grandeaur

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semiprelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben.

˜˜˜˜˜˜˜


