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Cereri Mărci publicate în 10.01.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08671 30.12.2016 FORM SPACE EVENTS S.R.L. FORM SPACE

2 M 2016 08672 29.12.2016 ROSMIN S.R.L. ROSMIN

3 M 2016 08755 03.01.2017 ASOCIATIA WEB FOR CLUJ CLUJ WEB STORY

4 M 2017 00001 03.01.2017 S.C. PROBER DISTRIBUTIE
S.R.L.

CRISTALINA

5 M 2017 00002 03.01.2017 S.C. DESIGN FASHION BY
MADELIA S.R.L.

Madelia

6 M 2017 00003 03.01.2017 P.F.A. IONESCU SILVIU
CONSTANTIN VICTOR

Făbricuţa de amintiri

7 M 2017 00004 03.01.2017 LOOKNA INC LOOKNA

8 M 2017 00005 03.01.2017 VOINEA DANIELA CAMELIA RBK STUDIO BEAUTY SALON
London Mind since 1989

9 M 2017 00006 03.01.2017 VACAROIU CATALINA Margot C'Line

10 M 2017 00007 03.01.2017 MEDIALOGIC S.R.L. TIGRISCONT

11 M 2017 00008 03.01.2017 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

DOR DE MICI

12 M 2017 00009 03.01.2017 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

DOR DE MITITEI

13 M 2017 00010 03.01.2017 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

FRESHOP

14 M 2017 00011 03.01.2017 MEDIALOGIC S.R.L. TIGRIS394

15 M 2017 00012 03.01.2017 UMO GUARD S.R.L. UMO GUARD

16 M 2017 00013 03.01.2017 LIDL STIFTUNG & CO. KG 9 CERURI
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(210) M 2016 08671
(151) 30.12.2016
(732) FORM SPACE EVENTS S.R.L.,

Str. Stadionului nr. 2, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FORM SPACE

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270501;

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

clase:
41 Servicii de cluburi (discoteci); cluburi de
noapte; spectacole muzicale (divertisment);
organizareaspectacolelor (servicii de
impresariat); organizare de spectacole
(servicii de impresariat); producţie de
spectacole; organizarea de spectacole pe
scenă; organizarea de spectacole în direct;
prezentare de spectacole muzicale; disc
jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale
43 Servicii oferite de baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08672
(151) 29.12.2016
(732) ROSMIN S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr.

16, ap. 3, jud. Satu Mare, 440153,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

ROSMIN

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

11 Filtre pentru curăţarea aerului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08755
(151) 03.01.2017
(732) ASOCIATIA WEB FOR CLUJ, Str.

Actorului nr. 41, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

CLUJ WEB STORY

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

35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de informare în masă; publicitate
on-line; servicii de promovare şi informare
on-line; scriere şi editare de texte publicitare;
organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial, publicitar şi de promovare; gestiune baze 
de date (lucrãri de birou).
38 Telecomunicaţii prin internet; comunicarea
on-line de informaţii; administrarea şi
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distribuire de pagini şi site-uri web;
consultanţă în domeniul mass- media;
comunicaţii prin terminale de calculatoare;
forumuri de discuţii pe internet şi gestionare
mesaje electronice; transmitere de ştiri,
informaţii şi articole prin intermediul
site-urilor şi al paginilor web (inclusiv reţele
de socializare); servicii de agenţie de ştiri
on-line.
41 Publicaţii electronice; editare şi
distribuire articole de educaţie, instruire şi
divertisment; organizare de evenimente, jocuri
şi concursuri on-line; organizare şi susţinere
de conferinţe, competiţii, spectacole;
publicare şi distribuire on-line de texte,
articole, cărţi, jurnale, compunere, editare,
publicare şi distribuire de texte şi articole în format
electronic cu exceptia  celor publicitare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice (crearea,
întreţinerea, găzduirea şi promovarea
paginilor şi a site-urilor web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00001
(151) 03.01.2017
(732) S.C. PROBER DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Feteşti nr. 2G, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRISTALINA

  

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

32 Apă îmbuteliată; apă plată; apă minerală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00002
(151) 03.01.2017
(732) S.C. DESIGN FASHION BY

MADELIA S.R.L., Bulevardul
Muncii nr. 7, et. 1, corp administrativ
4, Judeţul Olt, , SCORNICEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Madelia

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00012
(151) 03.01.2017
(732) UMO GUARD S.R.L., Str. Horia

Closca şi Crişan nr. 28, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

UMO GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00013
(151) 03.01.2017
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,

S t i f t s b e r g s t r .  1 ,  7 4 1 7 2 ,
NECKARSULM GERMANIA 

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

(540)

9 CERURI

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice; vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00003
(151) 03.01.2017
(732) P.F.A. IONESCU SILVIU

CONSTANTIN VICTOR, Str.
Dorohoi nr. 8, bl. E19, sc. 1, ap. 15,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R TNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Făbricuţa de amintiri
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(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
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00004
(151) 03.01.2017
(732) LOOKNA INC, 26664 Seagull Way,

apt. A213, CA 90265, MALIBU
S.U.A. 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

LOOKNA

  

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

35 Indexare web în scopuri comerciale sau
publicitare; publicitate on-line pe o reţea de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00005
(151) 03.01.2017
(732) VOINEA DANIELA CAMELIA,

Str. Petre Ispirescu nr. 23, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

RBK STUDIO BEAUTY SALON London
Mind since 1989

  
(531) Clasificare Viena:090102; 090110;

100511; 250113; 250119; 270501;
270511;  

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

44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii furnizate de saloane de
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coafură şi înfrumuseţare; servicii de frizerie;
servicii de tratamente de înfrumuseţare;
saloane de frumuseţe; saloane de bronzare;
masaj; servicii de epilare; servicii de
cosmetică, servicii de manichiură, pedichiură;
tratamente cosmetice; saloane de tatuaj,
tratament cosmetic al tatuajelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00006
(151) 03.01.2017
(732) VACAROIU CATALINA, Str. Podul

Vadului nr. 22, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Margot C'Line

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00007
(151) 03.01.2017
(732) MEDIALOGIC S.R.L., Str. Cetatea

Veche nr. 6, bl. 2bis, sc. 1, ap. 6,
sector 4, 041023, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TIGRISCONT

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

9 Aplicaţii software (programe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00008
(151) 03.01.2017
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS

NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOR DE MICI

(591) Culori revendicate:crem, maro închis
(531) Clasificare Viena:250110; 270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00009
(151) 03.01.2017
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS

NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DOR DE MITITEI

(591) Culori revendicate:crem, maro închis
(531) Clasificare Viena:250110; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00010
(151) 03.01.2017
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS

NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FRESHOP
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(591) Culori revendicate:verde, alb, verzui
(531) Clasificare Viena:050313; 050712;

260418; 260725; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materialecolante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini |de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleit|iri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi dreparate
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimete pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate

pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00011
(151) 03.01.2017
(732) MEDIALOGIC S.R.L., Str. Cetatea

Veche nr. 6, bl. 2bis, sc. 1, ap. 6,
sector 4, 041023, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TIGRIS394

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

9 Aplicaţii software (programe).

˜˜˜˜˜˜˜



 
 
 
E R A T Ă 1 

 
 
 
 
 
 

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare 
M2016/08692, înregistrată în data de 23.12.2016 şi publicată în 
data de 29.12.2016, deoarece taxa de înregistrare şi publicare 
nu a intrat în contul OSIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E R A T Ă 2 
 
 
 
 
 
 

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare 
M2016/08792, înregistrată în data de 30.12.2016 şi publicată în 
data de 06.01.2017, deoarece taxa de înregistrare şi publicare 
nu a intrat în contul OSIM. 
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