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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

Data
Depozit
(151)

Titular

Denumire
M arc|

(732)

(540)

1 M 2015 07963

03/12/2015

3D MICROSURF S.R.L.

3D MICROSURF

2 M 2015 07966

03/12/2015

S.C. AAYLEX PROD S.R.L.

PROLISOL

3 M 2015 07967

03/12/2015

S.C. CARO SECURITY S.R.L.

CARO SECURITY

4 M 2015 07968

03/12/2015

DENTALMEDCLINICS LUXURY
S.R.L.

ONE STAGE SURGERY

5 M 2015 07969

03/12/2015

TABAN OANA ROXANA

IMPREUNA CRESTEM
ZAMBETE SANATOASE

6 M 2015 07970

03/12/2015

TABAN OANA ROXANA

IN VIZITA LA ZANA MASELUTA

7 M 2015 07971

03/12/2015

TABAN OANA ROXANA

ALEGE CORECT DIN PRIMA

8 M 2015 07972

03/12/2015

S.C. FRANCROCAR
INTERNATIONAL S.R.L.

FRANCROCAR

9 M 2015 07973

03/12/2015

S.C. GLOBAL MAGIC S.R.L.

CIVIC ALERT

10 M 2015 07974

03/12/2015

IONESCU ADRIANA-ELENA

m aini VeRZi

11 M 2015 07975

03/12/2015

ENICA CRISTIAN

RB RICE BUTTERFLIES

12 M 2015 07976

03/12/2015

GEORGESCU MIHNEA
CONSTANTIN

theproperties.ro

13 M 2015 07977

03/12/2015

MOCANU IOANA
TOMA COSMIN MIHAI

CBG CREATIVE BOARD
GAMING

14 M 2015 07978

03/12/2015

S.C. LASER TRIODENTAL S.R.L.

LAZZER

15 M 2015 07979

03/12/2015

S.C. MIKE TECH S.R.L.

MIKE LINE

16 M 2015 07980

03/12/2015

S.C. MIKE TECH S.R.L.

MIKE TECH

17 M 2015 07981

03/12/2015

S.C. MIKE TECH S.R.L.

PROF FAMME

18 M 2015 07982

03/12/2015

S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

Salata de cas| NEGRO 2000
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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

Data
Depozit

Titular

Denumire
M arc|

(151)

(732)

(540)

19 M 2015 07984

03/12/2015

S.C. ONLINE SERVICES S.R.L.

ergSight

20 M 2015 07985

03/12/2015

MANDACHE MIHAELA

Dom a URBAN BISTRO

21 M 2015 07986

03/12/2015

S.C. ONLINE SERVICES S.R.L.

Legitim ld

22 M 2015 07987

03/12/2015

S.C. ROYAL YORK S.R.L.

Sejur Pl|cut

23 M 2015 07988

03/12/2015

S.C. RODBUN GRUP S.R.L.

GENETICA PREMIUM

24 M 2015 07989

03/12/2015

S.C. RODBUN GRUP S.R.L.

SUPERMINERAL MgCO3 37,5%
/ CaCO3 47%

25 M 2015 07990

03/12/2015

S.C. FRAME ADVERTISING
S.R.L.

FRAME ADVERTISING Raise
Your Visibility
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hard de calculator inclusiv echipamente
periferice pentru calculatoare, componente ale
calculatoarelor; dispozitive pentru controlul
calculatoarelor şi anume: mouse-uri,
joystick-uri şi compensatoare pentru
calculator; console cuprinzând hard şi soft de
calculator pentru ieşiri, audio, video şi
multimedia; dispozitive pentru stocarea de
date; calculatoare transportabile, echipamente
electronice inclusiv sisteme soft operaţionale
de sistem; programe de calculator pentru
controlul afişării programelor şi a altor date şi
informaţii furnizate prin intermediul reţelelor
informaţionale globale; programe de
calculator pentru conducerea schimbului de
date prin calculatoare transportabile şi
calculatoare de birou; software.
35 Asistenţă şi consiliere în activităţi de
producţie, de cercetare şi de informare;
servicii de comerţ şi de consiliere a
consumatorilor; servicii constând în
înregistrarea, transcrierea, elaborarea,
sistematizarea, precum şi compilarea datelor
matematice sau statistice; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; toate
aceste servicii în legătură cu produsele din
clasa 9 si serviciile din clasele 37 şi 42.
37 Servicii de instalări ale aparatelor si
echipamentelor de măsură şi control; reparaţii
şi service.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de testare, autentificare şi
control al calităţii; crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator; dezvoltare
software, programare şi implementare; servicii
de găzduire software şi închiriere de software;
servicii de consiliere şi asigurare de
informaţii; servicii de duplicare şi conversie a
datelor.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07963
(151) 03/12/2015
(732) 3D MICROSURF S.R.L., Str. Ion
Polizu nr. 16, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

3D MICROSURF
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:011509; 130117;
200507; 270502; 270508; 270511;
270512; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, electrice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate electronice, mecanisme,
aparatură tehnologică; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice,
maşini de calculat; echipamente şi accesorii
pentru prelucrarea datelor tehnologice; maşini
şi instrumente de măsurare, detectare şi
monitorizare, indicare şi control; dispozitive
de testare şi control al calităţii; echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
3
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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 2015 07969
(151) 03/12/2015
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07966
(151) 03/12/2015
(732) S.C. AAYLEX PROD S.R.L., DN
2B, Km 9+270 STANGA, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(540)

IMPREUNA CRESTEM ZAMBETE
SANATOASE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

PROLISOL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07970
(151) 03/12/2015
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

IN VIZITA LA ZANA MASELUTA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
4
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(210) M 2015 07967
(151) 03/12/2015
(732) S.C. CARO SECURITY S.R.L., Str.
Tufănelelor nr. 4, camera 1, Judeţul
Călăraşi, , CĂLĂRAŞI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07968
(151) 03/12/2015
(732) DENTALMEDCLINICS LUXURY
S.R.L., Calea 13 Septembrie, nr. 102,
bl. 48A, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
ONE STAGE SURGERY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07971
(151) 03/12/2015
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA
(540)

CARO SECURITY
(531) Clasificare Viena:030916; 270501;
270502; 270508;
(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 către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

ALEGE CORECT DIN PRIMA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

˜˜˜˜˜˜˜
5
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07972
(151) 03/12/2015
(732) S . C .
FRANCROCAR
INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Fruntaş Tudor Constantin nr. 16A,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07985
(151) 03/12/2015
(732) MANDACHE MIHAELA, Str.
Crişan nr. 14, judeţul Prahova, ,
BĂICOI ROMANIA

FRANCROCAR

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07973
(151) 03/12/2015
(732) S.C. GLOBAL MAGIC S.R.L., Bd.
Naţiunile Unite nr. 3, bl. 109, sc. 2, ap.
38, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Doma URBAN BISTRO
(531) Clasificare Viena:241701; 270502;
270503; 270510; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
CIVIC ALERT
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:070124; 070301;
260116; 270502; 270523; 290114;

6
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(210) M 2015 07986
(151) 03/12/2015
(732) S.C. ONLINE SERVICES S.R.L.,
Str. Unirii, bl. C1, ap. 29, judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
Bd. Unirii , bl. 16C, ap. 12, jud. Buzău
BUZĂU
(540)

(210) M 2015 07987
(151) 03/12/2015
(732) S.C. ROYAL YORK S.R.L., Str. 1
Decembrie 1918 nr. 21, judeţul Ilfov,
, COMUNA CHIAJNA ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

Legitimld
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

Sejur Plăcut
(591) Culori revendicate:grena (Pantone
200C)
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;
030724; 270501; 290101;
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07988
(151) 03/12/2015
(732) S.C. RODBUN GRUP S.R.L., Str.
Topolovăţ nr. 10, bl. TD21, sc. 1, et. 9,
ap. 57, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07989
(151) 03/12/2015
(732) S.C. RODBUN GRUP S.R.L., Str.
Topolovăţ nr. 10, bl. TD21, sc. 1, et. 9,
ap. 57, sector 6,
BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

SUPERMINERAL MgCO3 37,5% /
CaCO3 47%
(591) Culori revendicate:roşu, alb
GENETICA PREMIUM

(531) Clasificare Viena:260416; 270502;
270503; 270508; 270511; 270512;
290112;

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:050702; 250115;
250119; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07990
(151) 03/12/2015
(732) S.C. FRAME ADVERTISING
S.R.L., Str. Piaţa Naţiunilor Unite nr.
3-5, bl. B-2, sc. A, et. 5, ap. 28, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ
ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(210) M 2015 07974
(151) 03/12/2015
(732) IONESCU ADRIANA-ELENA,
Aleea Cricovul Dulce nr. 2-4, bl.
17-18, sc. F, ap. 88, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
maini VeRZi
(591) Culori revendicate:verde, negru
FRAME ADVERTISING Raise Your
Visibility

(531) Clasificare Viena:020301; 020316;
020323; 250119; 270502; 270508;
270509; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ciasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
270511; 270517; 270525; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07975
(151) 03/12/2015
(732) ENICA CRISTIAN, B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 6, bl. L56, sc. B,
et. 2, ap. 29, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07977
(151) 03/12/2015
(732) MOCANU IOANA, Str. Vicina nr. 2,
bl. 29, sc. 2, et. 8, ap. 104, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) TOMA COSMIN MIHAI, Str.
Cap.Ilina nr. 6, bl. 14, sc. A, et. 7, ap.
44, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

RB RICE BUTTERFLIES
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
270501; 270508; 270512; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Confetti.

˜˜˜˜˜˜˜
CBG CREATIVE BOARD GAMING

(210) M 2015 07976
(151) 03/12/2015
(732) G E O R G E S C U
MIHNEA
CONSTANTIN, B-dul Dinicu
Golescu nr. 35, bl. 3, sc. B, et. 7, ap.
30, sect or 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270508; 270523;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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

theproperties.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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medii de comunicare pentru retail; marketing;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri; organizare de evenimente
în scopuri comerciale şi publicitare;
organizare şi coordonare de evenimente
promoţionale de marketing pentru terţi;
organizare de expoziţii şi evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare; organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de jocuri;
servicii de jocuri online; închirierea
echipamentelor de jocuri; organizare de jocuri
educaţionale; închiriere de jocuri video;
punerea la dispoziţie de jocuri; servicii de
divertisment cu jocuri pe calculator şi jocuri
video; organizare de jocuri şi competiţii;
servicii de cluburi de jocuri; servicii de săli de
jocuri; organizare şi coordonare de jocuri;
închiriere de echipamente pentru jocuri
electronice; închiriere de maşini şi aparate de
jocuri; furnizare de instalaţii de săli de jocuri;
furnizare de jocuri on-line pe calculator;
jocuri pe internet (care nu pot fi descărcate);
jocuri on-line printr-o reţea de calculatoare;
pregătire în domeniul afacerilor furnizată prin
intermediul jocurilor; punere la dispoziţie de
jocuri prin intermediul unui sistem informatic;
furnizare de divertisment online sub formă de
turnee de jocuri; servicii în domeniul jocurilor
electronice şi competiţii organizate prin
internet; servicii de jocuri furnizate prin
intermediul comunicaţiilor, pe calculatoare
sau telefoane mobile; furnizare de jocuri
interactive pe calculator cu jucători multipli,
prin internet şi reţele de comunicaţii
electronice; organizare de evenimente
recreative; organizare de evenimente de

divertisment şi evenimente culturale; disc
jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale; consultanţă în materie de planificare
de evenimente speciale; organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv; servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale;
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07978
(151) 03/12/2015
(732) S.C. LASER TRIODENTAL S.R.L.,
Aleea Patriei bl. D1, sc. 3, ap. 10,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
LAZZER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07979
(151) 03/12/2015
(732) S.C. MIKE TECH S.R.L., Com.
Ştefăneştii de Jos, Şos. de Centură nr.
10, Corp Administrativ et. 1, biroul nr.
4, judeţul Ilfov, , Sat Ştefăneştii de Jos
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 07980
(151) 03/12/2015
(732) S.C. MIKE TECH S.R.L., Com.
Ştefăneştii de Jos, Şos. de Centură nr.
10, Corp Administrativ et. 1, biroul nr.
4, judeţul Ilfov, , Sat Ştefăneştii de Jos
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

MIKE LINE

MIKE TECH

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07981
(151) 03/12/2015
(732) S.C. MIKE TECH S.R.L., Com.
Ştefăneştii de Jos, Şos. de Centură nr.
10, Corp Administrativ et. 1, biroul nr.
4, judeţul Ilfov, , Sat Ştefăneştii de Jos
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2015 07982
(151) 03/12/2015
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul
Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

PROF FAMME
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

Salata de casă NEGRO 2000
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:241508; 250119;
260424; 260517; 260518; 270112;
270711; 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.
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;
13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 03.12.2015

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

cinematografie, optică, cântarire, 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;
mecanisme pentru aparate care functioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07984
(151) 03/12/2015
(732) S.C. ONLINE SERVICES S.R.L.,
Str. Unirii, bl. C1, ap. 29, judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
Str. Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP 1
CP 52 BUZĂU
(540)
ergSight
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

˜˜˜˜˜˜˜
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