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Cereri M|rci publicate în 31.12.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2015 08456 24/12/2015 AERO NETWORK CONSULTING
(ANC) S.R.L.

am avion Flying sione click away

2 M 2015 08457 24/12/2015 AERO NETWORK CONSULTING
(ANC) S.R.L.

AMAVION.RO

3 M 2015 08458 24/12/2015 S.C. N&B DENT S.R.L. DENT COMPLET Pasiune pentru
Z|mbete

4 M 2015 08459 24/12/2015 S.C. SAVE DATA S.R.L. saveDATA servicii de recuperare
date

5 M 2015 08460 24/12/2015 S.C. ACTIVI PENTRU OAMENI
S.R.L.

Activi pentru oameni

6 M 2015 08461 24/12/2015 S.C. MÂINI DESCHISE S.R.L. Mâini Deschise

7 M 2015 08462 24/12/2015 ASOCIATIA CULTURALA
PREDUSEL

ORCHESTRA ASOCIAÚIEI
CULTURALE PREDUÔEL

8 M 2015 08464 24/12/2015 S.C. ZAREA S.A. DACIC ROMANIAN CIDERS

9 M 2015 08465 24/12/2015 LIA MONICA IT CREATIV

10 M 2015 08466 24/12/2015 S.C. FRIGORIFER S.A. CASA Ú{R{NEASC{

11 M 2015 08467 24/12/2015 BEJINARU ALEXANDRU MIHOC SETAT
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(210) M 2015 08462
(151) 24/12/2015
(732) ASOCIATIA CULTURALA

PREDUSEL, Str. Drăgăşani nr. 3,
sector 5, 051426, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORCHESTRA ASOCIAŢIEI
CULTURALE PREDUŞEL

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08456
(151) 24/12/2015
(732) AERO NETWORK CONSULTING

(ANC) S.R.L., Str. Horea Măcelăriu,
nr. 59, et. 5, ap. 502, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

am avion Flying sione click away

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 180503;

270502; 270508; 270511; 290114;  

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

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.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; inclusiv
servicii specifice agenţiilor de turism, servicii
de rezervare de bilete de transport pentru
călătorii şi circuite turistice.
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.
43 Restaurante; cazare temporară; inclusiv
servicii de rezervări pe internet de cazare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08464
(151) 24/12/2015
(732) S.C. ZAREA S.A., Str. B-dul

Bucureştii Noi nr. 176, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DACIC ROMANIAN CIDERS

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08457
(151) 24/12/2015
(732) AERO NETWORK CONSULTING

(ANC) S.R.L., Str. Horea Măcelăriu,
nr. 59, et. 5, ap. 502, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMAVION.RO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; inclusiv
servicii specifice agenţiilor de turism, servicii
de rezervare de bilete de transport pentru
călătorii şi circuite turistice.
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.
43 Restaurante; cazare temporară; inclusiv
servicii de rezervări pe internet de cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08465
(151) 24/12/2015
(732) LIA MONICA ,  Bdul .  C.

Brâncoveanu nr. 13, bl. B16, sc. 5, ap.
124, sector 4, 014443, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IT CREATIV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Echipament pentru educaţie/învăţământ (cu
excepţia aparatelor pentru mobilier); materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
36 Consultanţă privind asistenţa financiară
pentru educaţie.
41 Pregătire profesională în informatică;
servicii de pregătire în informatică (instruire);
furnizare de instruire în materie de programare
informatică; furnizare de cursuri educaţionale
în materie de informatică; servicii de
învăţământ superior; servicii de învăţământ
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primar; furnizare de informaţii despre
învăţământ online; cursuri prin corespondenţă
(învăţământ la distanţă); furnizarea de servicii
specifice instituţiilor de învăţământ; servicii
de învăţământ la distanţă oferite online;
organizare de cursuri de pregătire în institute
de învăţământ; publicare de ghiduri pentru
învăţământ şi instruire; servicii de instruire cu
privire la programarea de calculatoare;
educaţie; academii (educaţie); educaţie
sportivă; educaţie preşcolară; furnizarea
educaţiei; educaţie şi divertisment; educaţie în
domeniul informaticii; educaţie vocaţională
pentru tineri; consiliere în cariera (educaţie);
educaţie în domeniul sănătăţii; servicii de
educaţie juridică; servicii specifice şcolilor
(educaţie); sisteme de joc (divertisment,
educaţie); educaţie în domeniul ştiinţei
informaticii; informaţii în materie de educaţie;
consultanţă profesională referitoare la
educaţie; simpozioane pe teme de educaţie;
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie; organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment); organizare de conferinţe
referitoare la educaţie; educaţie în domeniul
procesării de date; servicii de educaţie şi
pregătire profesională; educaţie cu privire la
sănătatea fizică; servicii de educaţie furnizate
prin televiziune; organizare de seminarii
referitoare la educaţie; instruire în materie de
educaţie fizică; tabere de vară (divertisment şi
educaţie); servicii în materie de educaţie
fizică; servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie); organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment); furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare; servicii de educaţie şi
formare profesională; servicii de educaţie,
instruire şi divertisment; organizarea de
congrese în domeniul educaţiei; servicii de
consultanţă în domeniul educaţiei; organizare
de întâlniri pe teme de educaţie; organizare de
conferinţe cu privire la educaţie; organizare de

concursuri în materie de educaţie; servicii de
educaţie furnizate prin intermediul radioului;
organizare de seminarii pe teme de educaţie;
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment); servicii de consultanţă în
materie de educaţie; servicii de educaţie
primară referitoare la alfabetizare; educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de
mişcare; educaţie în domeniul proiectării
asistate de calculator; servicii de consiliere în
materie de educaţie; servicii de informaţii prin
telefon referitoare la educaţie; organizare de
cursuri prin metode de educaţie deschisă;
organizarea de concursuri în domeniul
educaţie sau divertisment; servicii de educaţie
furnizate prin programe de televiziune;
servicii de educaţie în materie de activităţi
fizice; educaţie şi instruire privind
conservarea naturii şi mediul; organizare şi
coordonare de competiţii (educaţie sau
divertisment); organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei; organizare şi
coordonare de întâlniri în domeniul educaţiei;
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
staţiunilor de vacanţă; asigurare de testări şi
evaluari în domeniul educaţiei, furnizate prin
intermediul calculatorului; furnizare de
informaţii despre educaţie fizică pe un site
web online; educaţie în domeniul artei prin
intermediul cursurilor prin corespondenţă;
servicii de consultanţă cu privire la educaţie şi
instruire; coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi; consiliere şi coaching cu privire la
carieră (consiliere şi asistenţă cu privire la
educaţie); furnizare de informaţii şi întocmire
de rapoarte privind progresul, cu privire la
educaţie şi instruire; informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet.
42 Servicii de cercetare informatică; servicii
de consultanţă tehnică referitoare la
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programarea informatică; programare de
pagini web; programare de software educativ;
dezvoltare software, programare şi
implementare; programare de animaţii pe
calculator; programare de pagini web
personalizate; cercetare privind programarea
pe calculator; servicii ştiinţifice de programare
de calculatoare; servicii de proiectare şi
programare informatică; servicii de
consu l t an ţ ă  p r iv ind  p rogramarea
calculatoarelor; programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date;
proiectare, creare şi programare de pagini
web; programare de programe de securitate pe
Internet; servicii de consultanţă profesională
privind programarea informatică; servicii de
consultanţă privind programarea pe calculator;
programare de software pentru procesarea
datelor electronice (EDP); programare de
software pentru gestionarea bazelor de date;
proiectare, dezvoltare şi programare de
software de calculator; programare de
software pentru platforme de comerţ
electronic; programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web; furnizare de studii
tehnice referitoare la programare pe
calculator; programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători şi
furnizori; programare de software de
calculator pentru dictionare şi baze de date
electronice pentru traduceri; furnizare de
informaţii în legatură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site; furnizare de instalaţii privind
învăţământul (educaţie); programare
(organizarea de programe) pe o reţea globală
de calculatoare; cercetare în domeniul
educaţiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08458
(151) 24/12/2015
(732) S.C. N&B DENT S.R.L., Str. Carmen

Silva, nr. 10, ap. 3, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

DENT COMPLET Pasiune pentru
Zămbete

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020910;

260416; 270501; 270502; 270508;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08459
(151) 24/12/2015
(732) S.C. SAVE DATA S.R.L., Calea

Moţilor nr. 71-73, parter, sp.com. 49,
Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

saveDATA servicii de recuperare date
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270508; 270510;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08460
(151) 24/12/2015
(732) S.C. ACTIVI PENTRU OAMENI

S.R.L., Str. Viitorului, nr. 19, cam. 1,
Jud. Timiş, , COMUNA MOŞNIŢA
NOUĂ ROMANIA 

(540)

Activi pentru oameni

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
285), violet (pantone 266C)

  (531) Clasificare Viena:020901; 020915;
070108; 070124; 270501; 270502;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive fi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoite indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08466
(151) 24/12/2015
(732) S.C. FRIGORIFER S.A., Str.

Portului nr. 14, Judeţul Tulcea, ,
TULCEA 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)

CASA ŢĂRĂNEASCĂ

(591) Culori revendicate:maro, bej, crem, gri
  
(531) Clasificare Viena:010302; 010312;

070110; 070111; 260418; 270502;
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270508; 290114;  
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08467
(151) 24/12/2015
(732) B E J I N A R U  A L E X A N D R U

MIHOC, Str. Plugarilor nr. 6N,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

SETAT
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270510;

270512;  

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

35 Comercializare de produse textile în
mediul online şi în magazine de specialitate;
comercializare produse IT.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08461
(151) 24/12/2015
(732) S.C. MÂINI DESCHISE S.R.L., Str.

Progresului nr. 108, camera 1, Jud.
Arad, , COMUNA VLADIMIRESCU
ROMANIA 

(540)

Mâini Deschise

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
716C), verde (pantone 802C)

  

(531) Clasificare Viena:020116; 020915;
270501; 270505; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; 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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferte de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜


