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Cereri Mărci publicate în 17.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 08124 10/12/2015 STANCU VALENTIN ArnB arenabusiness.tv Mediu

Resurse Inovare Formare Social
Media Corp Unelte Industrii
Hitech Modele Studii Startup
Comerţ Dezvoltare Legi Aplicare
Glob Istorii Univers

2 M 2015 08125 10/12/2015 KUZMANOVIC RAJKO KUBERT

3 M 2015 08126 10/12/2015 KUZMANOVIC RAJKO memo MENTAL EDUCATION &
MORE

4 M 2015 08127 10/12/2015 RADU VARINIA-RALUCA energynomics

5 M 2015 08128 10/12/2015 RADU VARINIA-RALUCA energynomics.ro magazine

6 M 2015 08129 10/12/2015 GALATESCU DAN IONUT MAGAZINIP

7 M 2015 08130 10/12/2015 S.C. SILIANA IMPORT EXPORT
S.R.L.

SILIANA

8 M 2015 08131 10/12/2015 AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN STREET TEST

9 M 2015 08132 10/12/2015 DRAGOIU GEORGE-CIPRIAN Preziosa

10 M 2015 08133 10/12/2015 S.C. MAD PIXEL MEDIA S.R.L. RO.ALIMENT afaceri de bun gust

11 M 2015 08134 10/12/2015 BAU ADRIAN maibuni.ro

12 M 2015 08135 10/12/2015 S.C. AM MEDICAL BEAUTY
ESTETIC S.R.L.

CLINICA ELOS

13 M 2015 08136 10/12/2015 S.C. BEAUTY MED SOLUTION
S.R.L.

BEAUTY MED

14 M 2015 08137 10/12/2015 GALATESCU DAN IONUT www.safenetworks.ro

15 M 2015 08138 10/12/2015 MILOVAN PAVEL

16 M 2015 08141 10/12/2015 PARASCHIV DANIEL COPILUL DE AUR
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17 M 2015 08142 10/12/2015 PARASCHIV DANIEL MALYNA

18 M 2015 08143 10/12/2015 PARASCHIV DANIEL ETNIC TV

19 M 2015 08144 10/12/2015 S.C. SMART EXPERT FINANCE
S.R.L.

YESCREDIT Broker de Credite

20 M 2015 08145 10/12/2015 POPA MARIA Chez Marie

21 M 2015 08146 10/12/2015 S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L. THE VINE IN FLAMES

22 M 2015 08147 10/12/2015 S.C. MEAO DESIGN STUDIO
S.R.L.

meao meao.ro

23 M 2015 08148 10/12/2015 ŞTEFAN CRISTINA SalatiK natural health food

24 M 2015 08149 10/12/2015 ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

Romega Dolce Vita

25 M 2015 08150 10/12/2015 ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

Multiprom Dolce Vita

26 M 2015 08151 10/12/2015 ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

DOLCE VITA ADRIATICO

27 M 2015 08152 10/12/2015 AMPLITRAIN S.R.L. ampli.fit EMS Training 3.0

28 M 2015 08153 10/12/2015 AMPLITRAIN S.R.L. CărţideVizită.ro

29 M 2015 08154 10/12/2015 Z&A LOGISTIC S.R.L. Z&A

30 M 2015 08155 10/12/2015 S.C. AUTO ALBINA S.R.L. AUTO ALBINA piese auto Preţuri
de calitate!

31 M 2015 08156 10/12/2015 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. HYGIENIUM

32 M 2015 08157 10/12/2015 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. PASSALAD

33 M 2015 08158 10/12/2015 GORUN LARISA CLAUDIA OANA SOLEMNIS

34 M 2015 08159 10/12/2015 S.C. APICOLA PASTORAL -
GEORGESCU S.R.L.

APISEPT

35 M 2015 08160 10/12/2015 SELFCLOUD S.R.L. Selfcloud
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(210) M 2015 08124
(151) 10/12/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ArnB arenabusiness.tv Mediu Resurse
Inovare Formare Social Media Corp Unelte
Industrii Hitech Modele Studii Startup
Comerţ Dezvoltare Legi Aplicare Glob
Istorii Univers

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, transmisii de date, alte servicii
de telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
redactarea şi editarea textelor cu caracter
nepublicitar; servicii de editare de cărţi;
servicii oferite de biblioteci; organizare de
p r o g r a m e  ş i  d e  e v e n i m e n t e
instructiv-educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi/sau audio; producţie de film, închiriere de

filme, de înregistrări audio sau video;
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizarea de concursuri educative sau de
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08125
(151) 10/12/2015
(732) KUZMANOVIC RAJKO, Str. Stelea

Spătarul, nr. 10, et. 2, ap. 7, sector 3,
030211, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KUBERT

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitari.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultura.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08126
(151) 10/12/2015
(732) KUZMANOVIC RAJKO, Str. Stelea

Spătarul, nr. 10, et. 2, ap. 7, sector 3,
030211, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

memo MENTAL EDUCATION & MORE

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
portocaliu

 
(531) Clasificare Viena:200702; 270508;

270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08127
(151) 10/12/2015
(732) RADU VARINIA-RALUCA, Str.

Hagi Ghiţă nr. 82, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

energynomics

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08128
(151) 10/12/2015
(732) RADU VARINIA-RALUCA, Str.

Hagi Ghiţă nr. 82, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

energynomics.ro magazine

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

16 Tipărituri; fotografii; caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08145
(151) 10/12/2015
(732) POPA MARIA, Str. Vârtejului nr. 6,

Pipera-Tunari, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Chez Marie

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290101;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08129
(151) 10/12/2015
(732) GALATESCU DAN IONUT, Str.

Tomis nr. 328, bl. M2, sc. C, et. 3, ap.
55, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
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)

MAGAZINIP

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

35 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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08130
(151) 10/12/2015
(732) S.C. SILIANA IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Tuşnad nr. 73, sector 2, ,
BUCUREŞTI 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)

SILIANA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri,
alb, nuanţe de roşu

(531) Clasificare Viena:011108; 020325;
270508; 290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; administrarea magazinelor; servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte;
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08131
(151) 10/12/2015
(732) AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN,

Str. Tache Ionescu nr. 27, sector 1,
010353, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STREET TEST

(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08132
(151) 10/12/2015
(732) DRAGOIU GEORGE-CIPRIAN,

Str. Zugravi nr. 19, bl. V 1-3, sc. B, et.
1, ap. 5, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Preziosa

(591) Culori revendicate:mov, alb,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:240905; 270507;
290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08133
(151) 10/12/2015
(732) S.C. MAD PIXEL MEDIA S.R.L.,

Str. Gheorghe Ştefan nr. 16, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

RO.ALIMENT afaceri de bun gust

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:010512; 270508;

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

9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii imprimate.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Furnizare de publicaţii electronice dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile; organizarea şi
susţinerea colocviilor, conferinţelor şi
congreselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08146
(151) 10/12/2015
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,

nr. 472, judeţul Prahova, 107300,
COMUNA GURA VADULUI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ ROMAN

(540)

THE VINE IN FLAMES

 (531) Clasificare Viena:011505; 270508;
290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08134
(151) 10/12/2015
(732) BAU ADRIAN, Str. Sg. Maj.

Dorobanţu C-tin nr. 5, judeţul Olt,
230020, SLATINA ROMANIA 

(540)

maibuni.ro

(591) Culori revendicate:roşu, grena

(531) Clasificare Viena:020914; 020916;
270508; 290112;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08147
(151) 10/12/2015
(732) S.C. MEAO DESIGN STUDIO

S.R.L., Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C,
sc. 2, ap. 95, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

meao meao.ro

  
(531) Clasificare Viena:030116; 260118;

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

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08135
(151) 10/12/2015
(732) S.C. AM MEDICAL BEAUTY

ESTETIC S.R.L., Str. Clucerului nr.
55, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLINICA ELOS

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08136
(151) 10/12/2015
(732) S.C. BEAUTY MED SOLUTION

S.R.L., Calea Moşilor nr. 300, sector
2, 020899, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BEAUTY MED

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08148
(151) 10/12/2015
(732) ŞTEFAN CRISTINA, Str. Fortunei

nr. 84, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SalatiK natural health food

 
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;

270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; servicii de
asistenţă şi consultanţă specifică domeniului
de activitate; comercializarea (vânzare en gros
sau en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse alimentare, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; lanţ de magazine şi magazine online
pentru produse alimentare; gestiunea
afacerilor comerciale şi administraţie
comercială; lucrări de birou.

43 Servicii de alimentaţie publică; prepararea
şi vânzarea mâncărurilor gătite; servicii de
catering de evenimente, bufete cu autoservire,
cafenele, cafenele-restaurant, cantine,
închiriere de corturi, închiriere de săli de
reuniune, închirieri de spaţii de cazare
temporară; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum; restaurante şi cazare
temporară; pensiuni; servicii hoteliere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08137
(151) 10/12/2015
(732) GALATESCU DAN IONUT, Str.

Tomis nr. 328, bl. M2, sc. C, et. 3, ap.
55, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
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)

www.safenetworks.ro

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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 2015 08138
(151) 10/12/2015
(732) MILOVAN PAVEL, Nr. 266, jud.

Arad, , LOCALITATEA SAGU
ROMANIA 

(540)

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

(531) Clasificare Viena:050311; 260104;
260118; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08141
(151) 10/12/2015
(732) PARASCHIV DANIEL, Str.

Învingătorilor nr. 18, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COPILUL DE AUR

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08142
(151) 10/12/2015
(732) PARASCHIV DANIEL, Str.

Învingătorilor nr. 18, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MALYNA

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08143
(151) 10/12/2015
(732) PARASCHIV DANIEL, Str.

Învingătorilor nr. 18, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ETNIC TV

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08144
(151) 10/12/2015
(732) S.C. SMART EXPERT FINANCE

S.R.L., Str. Drm. Valea Danului nr.
29-31, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 6,
061982, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YESCREDIT Broker de Credite

(591) Culori revendicate:roşu (pantone Red
032), verde (pantone 361C), alb

(531) Clasificare Viena:030101; 030116;
270508; 290113;  

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

35 Marketing financiar; publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie

comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare; management financiar; brokeraj
financiar; evaluare financiară; asistenţă
financiară; cercetare financiară; studii
financiare; analiză financiară; informaţii
financiare; estimări financiare; creditare
financiară; servicii financiare; analiză
financiară computerizată; finanţare garantată
financiar; management financiar şi planificare
financiară; planificare financiara şi
management financiar; informaţii financiare;
consiliere financiară; evaluări financiare;
planificare financiară; servicii financiare
computerizate; servicii financiare personale;
pregă t i rea  rapoar te lor  f inanciare ;
managementul financiar al fondurilor;
consultaţii în domeniul financiar; servicii de
brokeraj financiar; consultatii în domeniul
financiar; procurare de capital financiar;
servicii financiare privind ipotecile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08153
(151) 10/12/2015
(732) AMPLITRAIN S.R.L., Str. Omului,

nr. 7, sector 1, 013316, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CărţideVizită.ro
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(591) Culori revendicate:negru, roşu
(pantone 185)

(531) Clasificare Viena:260118; 270508;
290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia aparatelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08154
(151) 10/12/2015
(732) Z&A LOGISTIC S.R.L., Calea

Zimandului, nr. 1, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

Z&A

(591) Culori revendicate:verde deschis
(pantone 376C), verde închis (pantone
348C)

 (531) Clasificare Viena:050314; 241725;
270508; 290113;  

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

7 Maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); maşini-unelte
agricole; utilaje agricole; maşini agricole
remorcabile; maşini agricole pentru fertilizare;
maşini agricole pentru însămânţare; maşini
agricole pentru cultivarea pamantului; maşini
agricole pentru lucrarea solului; maşini
agricole pentru colectarea ierbii; maşini
agricole pentru plantarea seminţelor; unelte
agricole montate la remorcă; maşini agricole
pentru taierea ierbii; pluguri (unelte agricole
remorcate de tractor); pluguri sub formă de
maşini agricole; maşini de treierat (maşini
agricole); maşini şi aparate agricole, de
grădinărit şi silvice; maşini de decorticat
porumb (unelte agricole remorcate de tractor);
prese de balotat fânul (unelte agricole
remorcate de tractor); maşini agricole pentru
arat; maşini agricole pentru cultivare.
12 Maşini; vehicule; tractoare folosite în
scopuri agricole.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu utilaje agricole; servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu utilaje agricole.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08149
(151) 10/12/2015
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Şos Bucureşti-Urziceni nr.
63C, corp C1, spaţiu U31, etaj 2, jud.
Ilfov, , AFUMUAŢI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Romega Dolce Vita

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 2015 08155
(151) 10/12/2015
(732) S.C. AUTO ALBINA S.R.L., Str.

Zorilor, nr. 6C, Jud. Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

AUTO ALBINA piese auto Preţuri de
calitate!

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:031304; 140309;

140501; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08150
(151) 10/12/2015
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Şos Bucureşti-Urziceni nr.
63C, corp C1, spaţiu U31, etaj 2, jud.
Ilfov, , AFUMUAŢI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Multiprom Dolce Vita

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 2015 08156
(151) 10/12/2015
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

HYGIENIUM

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunatoare; fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08157
(151) 10/12/2015
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

PASSALAD

  
(531) Clasificare Viena: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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie

şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08151
(151) 10/12/2015
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Şos Bucureşti-Urziceni nr.
63C, corp C1, spaţiu U31, etaj 2, jud.
Ilfov, , AFUMUAŢI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DOLCE VITA ADRIATICO

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08158
(151) 10/12/2015
(732) GORUN LARISA CLAUDIA

OANA, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
10 ,  Jud .  Ca ra ş - S e v e r i n ,  ,
CARANSEBEŞ ROMANIA 

(540)

SOLEMNIS

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08152
(151) 10/12/2015
(732) AMPLITRAIN S.R.L., Str. Omului,

nr. 7, sector 1, 013316, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ampli.fit EMS Training 3.0

(591) Culori revendicate:negru, verde
(pantone 382 C)

(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08159
(151) 10/12/2015
(732) S.C. APICOLA PASTORAL -

GEORGESCU S.R.L. ,  Şos .
Giurgiului nr. 290E, Judeţul Ilfov, *,
JILAVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

APISEPT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08160
(151) 10/12/2015
(732) SELFCLOUD S.R.L., Str. Circulaţei,

nr. 3, sector 5, 051132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Selfcloud
  

(531) Clasificare Viena:011511; 140303;
140709; 270501; 270508;  

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

42 Servicii şi cercetari ştiinţifice, tehnologice
şi al design-ului implicat de acestea;
dezvoltare şi design a componentelor
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜


