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Cereri mărci publicate în data de 06.01.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08765 30/12/2016 S.C. CHERAIA S.R.L. CLUB ATLETIC ORADEA 1910

2 M 2016 08766 30/12/2016 S.C. DEFNE SELOS S.R.L. LIFE MERVE

3 M 2016 08767 30/12/2016 S.C. DEFNE SELOS S.R.L. LIFE DEFNE

4 M 2016 08768 30/12/2016 S.C. DEFNE SELOS S.R.L. LIFE TURAN

5 M 2016 08769 30/12/2016 S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L. CRAMA CEPTURA

6 M 2016 08770 30/12/2016 S.C. F.D.E.E. ELECTRICA
DISTRIBUTIE TRANSILVANIA
NORD S.A.

SDEE Transilvania Nord

7 M 2016 08771 30/12/2016 SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A
ENERGIEI ELECTRICE
MUNTENIA NORD S.A.

SDEE Muntenia Nord

8 M 2016 08772 30/12/2016 S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L. NEGRU DE CEPTURA

9 M 2016 08773 30/12/2016 S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L. ALB de CEPTURA

10 M 2016 08774 30/12/2016 SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A
ENERGIEI ELECTRICE
TRANSILVANIA SUD S.A.

SDEE Transilvania Sud

11 M 2016 08775 30/12/2016 S.C. INFACO S.R.L. DILA

12 M 2016 08776 30/12/2016 S.C. INFACO S.R.L. DOREL

13 M 2016 08777 30/12/2016 TOADER ALEXANDRU acuarela bistro

14 M 2016 08778 30/12/2016 ARTSOFT CONSULT S.R.L.
OPTIMA GROUP S.R.L.

TÂRGUL AGRO

15 M 2016 08779 30/12/2016 RADU GEORGETA RALUCA Life MasterPlan

16 M 2016 08780 30/12/2016 S.C. FELINVEST S.A. Cluj Business Campus

17 M 2016 08781 30/12/2016 ON TIME RENTALS S.R.L. Build on time.
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18 M 2016 08782 30/12/2016 ON TIME RENTALS S.R.L. ON TIME PLANNING

19 M 2016 08783 30/12/2016 GHITA ALEXANDRU FESTIVALUL INTERNATIONAL
DE TEATRU INDEPENDENT DE
LA CONSTANTA BLUE
THEATRE FITIC

20 M 2016 08784 30/12/2016 GHITA ALEXANDRU FESTIVALUL IERNII - TARÂMUL
MAGIC AL CRĂCIUNULUI

21 M 2016 08785 30/12/2016 DINH THI BINH MINH LITTLE HANOI

22 M 2016 08787 30/12/2016 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. KISS

23 M 2016 08788 30/12/2016 FURCA LUCIAN Optimevo

24 M 2016 08789 30/12/2016 S.C. TEHNOCOLOR BAND S.R.L. LIPIO

25 M 2016 08790 30/12/2016 HUCULICI EUGEN WHOCOOLICH

26 M 2016 08791 30/12/2016 S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L. TARA VINURILOR

27 M 2016 08792 30/12/2016 MANDU MIHAI CONSTANTIN POB SOFT

28 M 2016 08793 31/12/2016 S.C. SWEET BLANCA S.R.L. Blanca

29 M 2016 08794 31/12/2016 S.C. EDITURA SF. MINA
DISTRIBUTION S.R.L.

EDITURA SF. MINA
DISTRIBUTION
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(210) M 2016 08783
(151) 30/12/2016
(732) GHITA ALEXANDRU, Bdul. Alex.

Obregia nr. 8, bl. OD2, sc. 2, ap. 58,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
TEATRU INDEPENDENT DE LA
CONSTANTA BLUE THEATRE FITIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08784
(151) 30/12/2016
(732) GHITA ALEXANDRU, Bdul. Alex.

Obregia nr. 8, bl. OD2, sc. 2, ap. 58,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL IERNII - TARÂMUL
MAGIC AL CRĂCIUNULUI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08771
(151) 30/12/2016
(732) SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE

A ENERGIEI ELECTRICE
MUNTENIA NORD S.A., Str.
Mărăşeşti, nr. 44, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

                  SDEE Muntenia Nord

(591) Culori revendicate:bleu cyan, verde
(pantone 7487), albastru (pantone 072)

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08772
(151) 30/12/2016
(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., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

NEGRU DE CEPTURA

(591) Culori revendicate:portocaliu, auriu,
negru, gri

(531) Clasificare Viena:010315; 010318;
030414; 030424; 270501; 270511;
290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08773
(151) 30/12/2016
(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., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ALB de CEPTURA

(591) Culori revendicate:portocaliu, auriu,
alb, negru, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:010315; 010318;

030414; 030424; 270501; 270511;
290114;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08774
(151) 30/12/2016
(732) SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE

A ENERGIEI ELECTRICE
TRANSILVANIA SUD S.A., Str.
Pictor Luchian, nr. 25, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

               SDEE Transilvania Sud

(591) Culori revendicate:bleu cyan, verde
(pantone 7487), albastru (pantone 072)

  (531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08775
(151) 30/12/2016
(732) S.C. INFACO S.R.L., Str. Vişina nr.

17, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI-JIU
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)

DILA

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08776
(151) 30/12/2016
(732) S.C. INFACO S.R.L., Str. Vişina nr.

17, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI-JIU
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 I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DOREL

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08785
(151) 30/12/2016
(732) DINH THI BINH MINH, Str.

Gheorghe Lazăr nr. 42, sc. B, ap. 3,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

LITTLE HANOI

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08787
(151) 30/12/2016
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et. 7,
Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KISS

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cîntărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) si
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor;
suporturi de sunete, de imagini şi de date, în
special benzi audio, casete audio şi video,
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discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată; suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală; maşini de
calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare; aparate şi instrumente
optice, în special ochelari; lentile pentru
ochelari; rame de ochelari; software de
calculator; casete pentru jocuri video; software
pentru jocuri; aparate mobile de
telecomunicaţii; programe de aplicaţie
(aplicaţii descărcabile); programe de calculator
şi pentru jocuri, software, software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16 Hârtie, carton; articole pentru legătorie;
fotografii; produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instructiuni, manuale de utilizare
şi calendare; papetărie; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); cărţi
poştale din carton şi hârtie, feţe de masă,
batiste şi şerveţele demachiante, din hârtie,
sacoşe, huse, genţi de ambalare din hârtie sau
material plastic, suporturi din hârtie sau
carton; materiale plastice pentru ambalaje;
şerveţele de masă din hârtie; postere,
abţibilduri, adezivi, autocolante (papetărie).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; şi în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă; consultanţă în conducerea şi
organizarea afacerilor; intermedieri de afaceri
comerciale pentru terţi; intermediere de
contracte pentru terţi pentru achiziţia şi
vânzarea de bunuri; intermedierea serviciilor

comerciale de telecomunicaţii; sondaje de
opinie; cercetare în domeniul publicităţii;
distribuţie de produse în scopuri publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); închiriere
de material publicitar; închirierea spaţiilor
publicitare; închiriererea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare; publicitate şi
orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică, televizată,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext, prin internet/online sau prin orice
tehnică; comercializare publicitară, şi anume
publicitate, relaţii publice (relaţii publice) şi
marketing; comenzi telefonice pentru
teleshopping; publicare de materiale
promoţionale; producţie de film publicitar,
clipuri publicitare audio-video; intermediere de
filme publicitare şi orice fel de producţii
audio-video publicitare; scrierea textelor
publicitare; prezentare de produse în mediile de
comunicare; compilare, sistematizare şi
actualizarea datelor în baza de date a
calculatorului; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
intermedierea de contracte (pentru terţi,
inclusiv artişti); intermedierea de abonamente
pentru serviciile de telecomunicaţii (pentru
terţi); publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor;
pregătirea secţiunilor publicitare; management
de proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar; organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe
internet sau teleshopping; vânzări prin licitaţie,
inclusiv prin internet; agenţii de publicitate;
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conceptie şi realizarea de prezentări şi de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de date,
în servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia; organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare;
dezvoltare de concepţii de publicitate;
publicitate pe o reţea de comunicare online
electronică; dezvoltare şi creare de concepte
publicitare; dezvoltare, concepţie şi creare de
concepte audiovizuale de comunicare, în
s c o p u r i  p u b l i c i t a r e ;  c o m p u n e r e ,
înregistrare/fixare şi publicare de texte
publicitare; servicii de planificare pentru
publicitate; publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în scopuri
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; difuzarea de
anunţuri/spoturi publicitare; publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare;
stocare de date în reţele de date computerizate;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext;
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, reţele de fibră
optică şi orice tip de medii de transmisie;
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii; colectarea şi livrarea
de ştiri (agenţii de presă); colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă; transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, (reţele)
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi

orice alt tip de medii de transmisie; transmisia
asistată de computer a mesajelor şi imaginilor;
furnizarea accesului la informaţii memorate în
baze de date, inclusiv pe internet, şi prin
internet şi în special şi prin sisteme de
calculatoare, cu comunicare interactivă;
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii
pe internet; punerea la dispoziţie a unui portal
online; difuzarea de servicii media
audiovizuale la cerere: programe de
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi, în
special sub formă de televiziune plătită şi video
la cerere; telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet;
radiotelefonie mobilă, în special furnizare de
acces la aplicaţii; transmisie electronică de
date, software de calculator, precum şi
conţinuturi audio, video sau multimedia către
terminale mobile prin reţele de comunicaţii
locale sau globale; furnizarea şi închirierea
timpilor de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; transmiterea de felicitări
online; transmisia de fişiere digitale; servicii de
buletine electronice; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat;
informaţii despre distracţii şi orice posibilităţi
de recreere; producţie de programe sau
emisiuni de film, televiziune, radio, videotext
şi teletext (cu excepţia celor în scop publictar);
producţie de filme, altele decât filmele
publicitare; productie de benzi (casete)
audio/video; editare audio-video; servicii
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oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune/radio; închiriere de instrumente
muzicale; producţia de muzică; producţia
spectacolelor; servicii artistice prestate de
orchestre; organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale; realizarea de
evenimente de divertisment în direct şi de
festivaluri de film; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; organizare şi
coordonare de concerte; organizare de
concursuri sau de orice fel de competiţii,
educative sau de amuzament, loterii;
reprezentaţii teatrale; organizare de spectacole,
servicii de impresari; prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice; închirierea
de înregistrări de sunete; îngrijire redacţională
a apariţiilor pe internet; producţie de programe
de teleshopping; înregistrări pe benzi video
(filmare); proiecţii de filme tv sau
cinematografice; microfilmare; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l e c t r o n i c e  o n - l i n e
nedescărcabile; publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; actualizare de
software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date;
crearea de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software); proiectare şi închiriere
de software de calculator; întocmire de site-uri
web, proiectare şi actualizare de pagini
principale de web; închiriere de programe
video şi de imagine (software); dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software); proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile (aplicaţii).
45 Cesiunea sau orice altă formă de

transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală  (licenţierea proprietăţii
intelectuale); distribuirea de licenţe pentru
proprietate industrială şi pentru drepturile de
autor; furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză; comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video (servicii
juridice); acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
legală); gestionarea drepturilor de autor;
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi de difuzare în
televiziune, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor, în
special de evenimente sportive, prin acordare
de licenţă (servicii juridice); intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi pentru
reportaje de presă, radio, televiziune şi film
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra reportajelor de
ziar şi de revistă, prin acordare de licenţă
(servicii juridice); administrare, intermediere şi
orice alt fel de valorificare de drepturi de
emisie, redifuzare, audiovizuale şi orice alte
drepturi de utilizare asupra programelor radio
şi/sau de televiziune şi asupra oricăror alte
producţii de sunet şi/sau de imagine, prin
acordare de licenţă (servicii juridice);
intermediere, administrare şi distribuire de
drepturi pentru formate de televiziune,
conţinuturi de televiziune, emisiuni de
televiziune, seriale de televiziune, spectacole
de televiziune şi emisiuni de jocuri pentru
televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
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idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08765
(151) 30/12/2016
(732) S.C. CHERAIA S.R.L., Str.

Lăpuşului nr. 53, bl. X-99, ap. 1, jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

CLUB ATLETIC ORADEA 1910

(591) Culori revendicate:verde, auriu, alb

 (531) Clasificare Viena:010103; 240115;
260725; 270501; 270502; 290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08766
(151) 30/12/2016
(732) S.C. DEFNE SELOS S.R.L., Şos.

Petrăchioaia nr. 113, jud. Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

LIFE MERVE

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270503; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08767
(151) 30/12/2016
(732) S.C. DEFNE SELOS S.R.L., Şos.

Petrăchioaia nr. 113, jud. Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

LIFE DEFNE

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 270503; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08768
(151) 30/12/2016
(732) S.C. DEFNE SELOS S.R.L., Şos.

Petrăchioaia nr. 113, jud. Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

LIFE TURAN

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270503; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08789
(151) 30/12/2016
(732) S.C. TEHNOCOLOR BAND S.R.L.,

Str. Parcului nr. 7, judeţul Dolj,
200216, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

LIPIO

(591) Culori revendicate:galben, gri deschis,
negru

(531) Clasificare Viena:260112; 260302;
270501; 270507;  

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

5 Clei pentru prins muşte; hârtie pentru prins
muşte; preparate pentru omorât muşte;
preparate pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.
16 Hârtie şi carton; adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj; pensule; adezivi;
benzi adezive; benzi adezive (papetărie);
hârtie adezivă; autocolante (articole de
papetărie); lipici pentru birou; benzi
autoadezive pentru papetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08790
(151) 30/12/2016
(732) HUCULICI EUGEN, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 41, bl. MC4, sc. 1, et. 6,
ap. 42, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WHOCOOLICH

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

3 Parfumerie, parfumuri, apă parfumată, lemn
parfumat; săpun, săpun deodorant; uleiuri
pentru parfumuri; extrase din flori (parfumuri),
baze pentru parfumuri din flori.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; închirierea spaţiilor
publicitare; producţie de clipuri publicitare
audio/audio-video; publicarea textelor
publicitare; scrierea texetelor publicitare;
pregătirea secţiunilor publicitare.
40 Prelucrarea materialelor; modificarea
articolelor de îmbrăcăminte; aplicarea
finisajelor la textile; asamblarea personalizată
a materialelor de orice fel; inscripţionare cu
laser.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţii de film, altele
decât filmele publicitare; producţia de
programe sau emisiuni de radio sau
televiziune; producţia de spectacole; editare de
casete video; dublări; producerea filmelor pe
casetă video; servicii de înregistrare în studio;
închirierea de înregistrări de sunete; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
serviciilor de amuzament; amuzament;
distracţii; divertisment radio, pe internet şi
televizat; prezentarea de reprezentaţii live;
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producţia de muzică; publicarea texetelor,
altele decât textele publicitare; închirierea
peliculelor cinematografice; servicii de
scenografie; subtitrare; compunerea textelor,
altele decât textele publicitare; închirierea de
casete video; înregistrare video; scrierea
texetelor, altele decât textele publicitare;
prezentări şi închirieri de filme TV, programe
sau emisiuni de radio sau televiziune.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cerecetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software design de
software pentru computere; închirierea
software-urilor pentru computere; actualizarea
software-ului pentru computere; consultanţă
de software personalizat; consultanţă în
software de computer; mentenanţă
software-urilor pentru computere; proiectare şi
dezvoltare de software pentru calculator şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate; analiza software-ului de
computer; dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software); întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale
de web; dezvoltare de conţinuturi multimedia
şi aplicaţii corespunzătoare (software).
45 Licenţierea proprietăţii intelectuale de orice
fel şi sub orice formă de transmitere a
drepturilor; intermediere, administrare,
distribuire, comercializare de drepturi pentru
formate de televiziune/radio, conţinuturi de
t e l e v i z i u n e / r a d i o ,  e m i s i u n i  d e
televiziune/radio, seriale de televiziune/radio,
spectacole de televiziune/radio şi emisiuni de
jocuri pentru televiziune/radio, inclusiv
scenarii şi elementele principale de realizare a
acestora, precum şi titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de

interogare; licenţierea software-urilor de
program (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08791
(151) 30/12/2016
(732) S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.,

Str. Cochirleni nr. 1, Jud. Constanţa, ,
CERNAVODĂ ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

TARA VINURILOR

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08792
(151) 30/12/2016
(732) MANDU MIHAI CONSTANTIN,

Str. Textilistului nr. 14, bl. G7, sc. A,
et. 4, ap. 17, judeţul Olt, 2300004,
SLATINA ROMANIA 

(540)

POB SOFT

(591) Culori revendicate:roşu-vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290112;  

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

42 Creare de software, dezvoltare de software,
proiectare de software, întreţinere de software,
instalarea de software, închirierea de software;
actualizarea software-ului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08793
(151) 31/12/2016
(732) S.C. SWEET BLANCA S.R.L., Bd.

Poitiers nr. 39, bl. I1, sc. A, et. 8, ap.
33, judeţul Iaşi, 700670, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Blanca
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
adminis t ra ţ i e  comercia lă ;  serv ic i i
import-export, lucrări de birou (servicii în
legătură cu produse din clasa 30); regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
cofetărie şi patiserie; servicii de laborator de
produse finite de cofetărie şi patiserie; servicii
de catering.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08794
(151) 31/12/2016
(732) S.C. EDITURA SF. MINA

DISTRIBUTION S.R.L., Aleea
Tudor Neculai nr. 135, bl. 135, P, ap.
4, judeţul Iaşi, 700750, IAŞI
ROMANIA 

(540)

EDITURA SF. MINA DISTRIBUTION

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

35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou; comerţ on-line şi distribuţie
prin reţea de distribuţie şi magazine cu cărţi,
tipărituri, manuale şi reproduceri grafice.
41 Servicii oferite de o editură: editare cărţi,
reviste, broşuri, publicare de cărţi, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicarea electronică on-line a cărţilor,
manualelor şi periodicelor, redactarea de texte,
altele decât cele publicitare; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08769
(151) 30/12/2016
(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., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CRAMA CEPTURA

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:071501; 071522;

270501; 290103;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08770
(151) 30/12/2016
(732) S.C. F.D.E.E. ELECTRICA

DISTRIBUTIE TRANSILVANIA
NORD S.A., Str. Ilie Măcelaru nr.
28A, jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SDEE Transilvania Nord

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
bleu cyan, 072C), verde (pantone7487)

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08788
(151) 30/12/2016
(732) FURCA LUCIAN, Str. Tudor

Vladimirescu nr. 24, ap. 11, Judeţul
Timiş ,  300161, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Optimevo

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08777
(151) 30/12/2016
(732) TOADER ALEXANDRU, Str.

Biserica Amzei nr. 27, sc. C, et. 1, ap.
7, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

acuarela bistro

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08778
(151) 30/12/2016
(732) ARTSOFT CONSULT S.R.L., Str.

Eugen Ionesco nr. 1A, judeţul Cluj,
400366, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(732) OPTIMA GROUP S.R.L., B-dul
Pache Protopopescu nr. 81, ap. 4,
sector 2, 021397, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TÂRGUL AGRO

(591) Culori revendicate:roşu, verde

(531) Clasificare Viena:050313; 050917;
270501; 270508; 270511;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08779
(151) 30/12/2016
(732) RADU GEORGETA RALUCA, Str.

Foişorului nr. 15, bl. F9C, sc. 1, ap. 28,
sector 3, 031174, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Life MasterPlan

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08780
(151) 30/12/2016
(732) S.C. FELINVEST S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 44-46, Judeţul Cluj,
400616, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Cluj Business Campus

(531) Clasificare Viena:261113; 261325;
270501;  

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

35 Publicitate; închirierea de spaţiu publicitar;
conducerea şi administrarea afacerilor;
organizarea de expoziţii şi târguri cu caracter

comercial; asistenţă şi consultanţă în afaceri
comerciale, zona de incubare de afaceri
comerciale, accelerator creativ.
36 Afaceri imobiliare, mai ales servicii de
investiţii, servicii de administrare, inclusiv
închiriere de spaţii industriale, comerciale,
rezidenţiale şi sportive, estimare de bunuri
imobiliare, leasing imobiliar; asigurări; afaceri
financiare.
37 Construcţii, reparaţii, întreţinere şi
restaurări imobile; servicii de instalaţii de apa,
canal, gaz, termoficare, telefonie, comunicaţii
internet.
41 Servicii de instruire, şcolarizare; educaţie;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, de simpozioane şi alte
manifestări similare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08781
(151) 30/12/2016
(732) ON TIME RENTALS S.R.L., Str.

Ţepeş Vodă nr. 13A, judeţul Constanţa,
900189, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Build on time.

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08782
(151) 30/12/2016
(732) ON TIME RENTALS S.R.L., Str.

Ţepeş Vodă nr. 13A, judeţul
Constanţa, 900189, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ON TIME PLANNING

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260112; 260725;

270501; 290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


