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Cereri M|rci publicate în data 06/10/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06264

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/09/2015 S.C. VALENTER AUTO S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Valenter Auto

2 M 2015 06357

29/09/2015 NICULAE MIHAI LAURENTIU

EGRETA RESORT

3 M 2015 06359

29/09/2015 NICULAE MIHAI LAURENTIU

CUPA EGRETA

4 M 2015 06367

29/09/2015 NICULAE MIHAI LAURENTIU

SPA EGRETA

5 M 2015 06411

29/09/2015 S.C. VEL PITAR S.A.

Vel Pitar Classe Noire 100%
Pâine din f|in| integral| de
SECAR{ f|r| alte tipuri de f|in|

6 M 2015 06412

29/09/2015 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

7 M 2015 06414

29/09/2015 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

8 M 2015 06415

29/09/2015 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

CUPA ROMÂNIEI

9 M 2015 06416

29/09/2015 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

CUPA ROMÂNIEI

10 M 2015 06417

29/09/2015 S.C. WEST EYE HOSPITAL S.R.L. westeye hospital spital de
oftalmologie Health Group

11 M 2015 06418

29/09/2015 S.C. WEST EYE HOSPITAL S.R.L. westeye Health Group

12 M 2015 06419

29/09/2015 POMACOST S.A.

Garden SHOP

13 M 2015 06420

29/09/2015 PICOIU VALENTIN

PIZZA LA LEMNE by OXFIX

14 M 2015 06421

29/09/2015 PICOIU VALENTIN

PESCAD'OR by OXFIX

15 M 2015 06422

29/09/2015 HAM TEHNIC S.R.L.

HAM GROUP POWERED BY
GREEN TECHNOLOGIES

16 M 2015 06424

29/09/2015 INOMEDIM S.R.L.

INOMEDIM - IMPLANTURI ÔI
DISPOZITIVE MEDICALE
PERSONALIZATE

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2015 06425

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/09/2015 KATALITIK S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
XTONE TRANSFORM{
REALITATEA TA

18 M 2015 06426

29/09/2015 FOX COM SERV S.R.L.

FOX Princess

19 M 2015 06427

29/09/2015 FOX COM SERV S.R.L.

Princess

20 M 2015 06428

29/09/2015 S.C. AMC S.R.L.

NARCIS

21 M 2015 06429

29/09/2015 S.C. GESTIONES INTEGRALES
S.R.L.

KRONSTADT GALINA ou|
gustoase alegem G{INA DE LA
MUNTE pentru c| dorim s|
mânc|m s|n|tos! Din puiuÛul mic,
pufos ce m|nânc| s|n|tos, va
ieÕi un ou gustos!

22 M 2015 06430

29/09/2015 S.C. QUEENS EVENTS S.R.L.

QE Queens Events

23 M 2015 06431

29/09/2015 SECURITY CAMERA 365 S.R.L.

VENOVO

24 M 2015 06432

29/09/2015 SECURITY CAMERA 365 S.R.L.

KANS

25 M 2015 06433

29/09/2015 CUJBA RADU

ANACRONIC

26 M 2015 06434

29/09/2015 S.C. ALBALACT S.A.

ZUZU MAX IAURT CU C{PÔUNI

27 M 2015 06435

29/09/2015 S.C. ALBALACT S.A.

ZUZU MAX IAURT NATUR

28 M 2015 06436

29/09/2015 S.C. ALBALACT S.A.

ZUZU MAX IAURT
STRACCIATELLA

29 M 2015 06437

29/09/2015 S.C. EIKON S.R.L.

EIKON ICOANE SI OBIECTE DE
CULT DE CALITATE

30 M 2015 06438

29/09/2015 S.C. EIKON S.R.L.

Sfanta Cuvioasa Parascheva

31 M 2015 06439

29/09/2015 S.C. BAHTCO INVEST S.A.

SM. LABORATOARELE SFÂNTA
MARIA

32 M 2015 06440

29/09/2015 MARES CIPRIAN TEODOR

HAZZARD

33 M 2015 06441

29/09/2015 S.C. SMARTBRAND S.R.L.

YOUR PERSONAL AROMA YPA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
34 M 2015 06442

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/09/2015 NEGULESCU
ALEXANDRA-C{T{LINA

Denumire
Marc|
(540)
HAPPY DANCE

35 M 2015 06443

29/09/2015 ÔORICI CARMEN

PoveÕti cu lipici

36 M 2015 06444

29/09/2015 ACS POLI TIMIÔOARA

POLI TIMISOARA

37 M 2015 06445

29/09/2015 GHEORGHE HUDICI

BIG DEAL
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(210) M 2015 06264
(151) 29/09/2015
(732) S.C. VALENTER AUTO S.R.L., Sat
Valea Lupului str. DN28, nr. 116,
judeţul Iaşi, , Comuna Valea Lupului
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06357
(151) 29/09/2015
(732) NICULAE MIHAI LAURENTIU,
Str. Egretei nr. 7, Judeţul Tulcea,
080000, DUNAVĂŢU DE JOS
ROMANIA
(540)
EGRETA RESORT

Valenter Auto
(591) Culori revendicate:alb,
albastru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică.
˜˜˜˜˜˜˜

argintiu,

(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
270514; 270519; 270522; 290113;

(210) M 2015 06359
(151) 29/09/2015
(732) NICULAE MIHAI LAURENTIU,
Str. Egretei nr. 7, Judeţul Tulcea,
080000, DUNAVĂŢU DE JOS
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Alternatoare auto; rotoare (piese pentru
vehicule terestre); alternatoare electrice pentru
maşini; alternatoare electrice pentru vehicule
terestre.
12 Demaroare pentru vehicule terestre; roţi
dinţate ale mecanismului de acţionare (piese
de vehicule terestre); rulmenţi cu bilă pentru
vehicule terestre; demultiplicatoare pentru
vehicule terestre; mecanisme de acţionare
pentru vehicule terestre; mecanisme de
ambreiaj pentru automobile; mecanisme de
angrenaj diferenţial pentru vehicule terestre;
piese de transmisie de putere (curele) pentru
vehicule terestre; statoreactoare pentru
vehicule terestre.

CUPA EGRETA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive şi culturale,
divertisment, instruire, educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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cereale, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; plante şi flori naturale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

(210) M 2015 06367
(151) 29/09/2015
(732) NICULAE MIHAI LAURENTIU,
Str. Egretei nr. 7, Judeţul Tulcea,
080000, DUNAVĂŢU DE JOS
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06420
(151) 29/09/2015
(732) PICOIU VALENTIN, Str. Eliberării
nr. 34, bl. DE22, sc. B, et. 2, ap. 21,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

SPA EGRETA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06419
(151) 29/09/2015
(732) POMACOST S.A., B-dul Tomis, nr.
488, Zona Caragea Dermeni DN2A
Sere Pomacost, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)
PIZZA LA LEMNE by OXFIX
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
gri
(531) Clasificare Viena:130302; 241725;
260118; 270502; 270508; 270524;
290114;

Garden SHOP

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

(591) Culori revendicate:verde, galben
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270301; 270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06421
(151) 29/09/2015
(732) PICOIU VALENTIN, Str. Eliberării
nr. 34, bl. DE22, sc. B, et. 2, ap. 21,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06422
(151) 29/09/2015
(732) HAM TEHNIC S.R.L., Str. Logofăt
Udrişte, nr. 19, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

HAM GROUP POWERED BY GREEN
TECHNOLOGIES
PESCAD'OR by OXFIX
(591) Culori revendicate:albastru,
galben

(531) Clasificare Viena:030301; 030317;
030324; 270502; 270508; 270511;
270517;

roşu,

(531) Clasificare Viena:030910; 241701;
260118; 270524; 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.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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optice); etuiuri pentru ochelari de soare; rame
din metal pentru ochelari; rame de ochelari
fără braţe; ochelari de protecţie pentru sport;
tocuri pentru ochelari fără braţe; etuiuri pentru
ochelari fără braţe; şnururi pentru ochelari de
soare; ochelari de protecţie pentru înot;
lanţişoare pentru ochelari de soare; pernuţe de
nas pentru ochelari; ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor; lentile optice pentru
ochelarii de soare; tocuri pentru ochelari de
vedere pentru copii; ochelari cu lentile de
soare atasabile (clip-on); tocuri pentru
ochelari de vedere şi de soare; rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice; rame
de ochelari fabricate dintr-o combinaţie de
metal şi plastic; rame pentru ochelari din
metal sau dintr-o combinaţie de metal şi
materiale plastice.
20 Standuri de prezentare; standuri de
expunere asamblate; standuri de mărfuri
(nemetalice); standuri publicitare din carton
(mobilier); standuri de prezentare asamblate;
standuri de prezentare nemetalice; standuri de
prezentare pentru afişe; standuri de prezentare
pentru mărfuri; standuri transportabile
nemetalice de prezentare (altele decât
structuri); standuri de prezentare pentru
vânzare de produse.
21 Cârpă pentru ochelari; panze pentru
ştergerea ochelarilor; pânze pentru ştergerea
ochelarilor de vedere; cârpe de şters pentru
ştergerea ochelarilor.
35 Publicitate; publicitate online; publicitate
radiofonică; publicitate televizată; publicitate
şi marketing; publicitate prin bannere;
publicitate în reviste; organizarea de
publicitate; servicii de publicitate; publicitate
prin corespondenţă; publicitate şi reclamă;
consultanţă privind publicitatea; publicitate
directă prin poştă; publicitate radio şi de
televiziune; servicii de planificare pentru
publicitate; servicii de agenţie de publicitate;

(210) M 2015 06428
(151) 29/09/2015
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Romana nr.
203, Jud. Covasna, 50144, HAGHIG
ROMANIA
(540)
NARCIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ochelari; ochelari antipraf; ochelari
antireflex; ochelari antiorbire; ochelari
corectori; ochelari 3D; ochelari (optică);
lentile pentru ochelari; sticlă de ochelari;
lentile pentru ochelari; ochelari de citit; braţe
de ochelari; suporturi pentru ochelari; ochelari
de schi; ochelari de gheţari; apărători pentru
ochelari; ochelari pentru ciclişti; piese pentru
ochelari; cordoane pentru ochelari; ochelari de
mărire; rame de ochelari; ochelari de sport;
ochelari pentru scafandri; saculeţi pentru
ochelari; etuiuri de ochelari; tocuri de
ochelari; ochelari de soare; ochelari de înot;
braţe pentru ochelari; ochelari tip mască;
ochelari de protecţie; ochelari de vedere;
ochelari fără braţe; ochelari pentru mărit;
lentile pentru ochelarii; rame de ochelari
nemontate; ochelari cu lentile polarizate;
ochelari cu vedere nocturnă; ochelari cu
prescripţie medicală; ochelari pentru
scufundare liberă; protecţii laterale pentru
ochelari; lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare; lentile pentru ochelari de
vedere; rame pentru ochelari de vedere şi
ochelari de soare; rame pentru ochelari de
soare; lentile pentru ochelari de soare;
ochelari de vedere pentru copii; şnururi pentru
ochelari fără braţe; ochelari de protecţie
pentru zapadă; ochelari pentru tir (articole
7
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

servicii de reclamă şi publicitate; consultanţă
în publicitate şi marketing; servicii de
publicitate şi marketing; servicii de editare de
publicitate; servicii de publicitate şi reclamă;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; expoziţii
în scopuri comerciale sau de publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06429
(151) 29/09/2015
(732) S.C. GESTIONES INTEGRALES
S.R.L., Str. Liviu Cornel Babeş nr. 10,
bl. 1, sc. A, ap. 18, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06424
(151) 29/09/2015
(732) INOMEDIM S.R.L., Str. Florilor, nr.
184, ap. 13, Jud. Cluj, 407280,
FLOREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
INOMEDIM - IMPLANTURI ŞI
DISPOZITIVE
MEDICALE
PERSONALIZATE
(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
KRONSTADT GALINA ouă gustoase
alegem GĂINA DE LA MUNTE pentru că
dorim să mâncăm sănătos! Din puiuţul mic,
pufos ce mănâncă sănătos, va ieşi un ou
gustos!

(531) Clasificare Viena:260111; 270501;
270502; 270504; 270509; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, portocaliu, roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
060102; 250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
8
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excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; maşini automate de vânzare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06425
(151) 29/09/2015
(732) KATALITIK S.R.L., Str. Ion Luca
Bănăţeanu, nr. 16, et. 1, ap. 4, Jud.
Timiş, 300323, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06426
(151) 29/09/2015
(732) FOX COM SERV S.R.L., Şos. Vitan
Bârzeşti nr. 5, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

XTONE TRANSFORMĂ REALITATEA
TA
(591) Culori revendicate:galben, negru
FOX Princess

(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
270501; 270510; 270524; 290112;

(591) Culori revendicate:negru, auriu, roşu,
verde

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu

(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030125; 050313; 050314; 090110;
250119; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06411
(151) 29/09/2015
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.
22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06427
(151) 29/09/2015
(732) FOX COM SERV S.R.L., Şos. Vitan
Bârzeşti nr. 5, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Vel Pitar Classe Noire 100% Pâine din
făină integrală de SECARĂ fără alte tipuri
de făină
Princess

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

(591) Culori revendicate:negru, auriu, roşu,
verde

(531) Clasificare Viena:050105; 050513;
050702; 061901; 250119; 260407;
261102; 270502; 270508; 270717;
270724; 290114;

(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030125; 050313; 050314; 090110;
250119; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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consumatorilor.
38 Servicii de telecomunicaţii.
39 Servicii de ambalare şi depozitare mărfuri,
servicii de parcare şi depozitare.
41 Organizarea de evenimente sportive în
domeniul fotbalului, educaţie şi divertisment,
servicii de publicare de reportaje.
43 Asigurare de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică).

(210) M 2015 06412
(151) 29/09/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Sg. Vasile Şerbănică
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06414
(151) 29/09/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Sg. Vasile Şerbănică
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:030701; 030724;
110301; 190901; 190903; 260116;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole papetărie şi accesorii educative,
hârtie şi carton, materiale imprimate, produse
de imprimerie, produse de unică folosinţă (din
hârtie) incluse în această clasă, sacoşe şi
articole pentru ambalare din hârtie sau carton.
18 Umbrele şi parasolare, geamantane, pungi,
portofele şi alte accesorii din piele, articole de
şelarie, bice şi îmbrăcăminte pentru animale.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte;
articole care servesc la acoperirea capului.
28 Articole şi echipamente de sport, jucării,
jocuri, articole pentru petrecere (de joacă),
ornamente pentru petrecere (articole de joacă).
32 Băuturi (nealcoolice), bere şi produse de
bere.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485),
galben (pantone 109), albastru
(pantone 293)
(531) Clasificare Viena:030701; 030724;
110301; 190901; 190903; 260116;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole papetărie şi accesorii educative,
hârtie şi carton, materiale imprimate, produse
de imprimerie, produse de unică folosinţă (din
hârtie) incluse în aceeaşi clasă, sacoşe şi
11
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(531) Clasificare Viena:030701; 030724;
110301; 190901; 190903; 260116;
270502; 270508;

articole pentru ambalare din hârtie sau carton.
18 Umbrele şi parasolare, geamantane, pungi,
portofele şi alte accesorii din piele, articole de
şelarie, bice şi îmbrăcăminte pentru animale.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte;
articole care servesc la acoperirea capului.
28 Articole şi echipamente de sport, jucării,
jocuri, articole pentru petrecere (de joacă),
ornamente pentru petrecere (articole de joacă).
32 Băuturi (nealcoolice), bere şi produse de
bere.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor.
38 Servicii de telecomunicaţii.
39 Servicii de ambalare şi depozitare mărfuri,
servicii de parcare şi depozitare.
41 Organizarea de evenimente sportive în
domeniul fotbalului, educaţie şi divertisment,
servicii de publicare de reportaje.
43 Asigurare de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică).
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06415
(151) 29/09/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Sg. Vasile Şerbănică
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole papetărie şi accesorii educative,
hârtie şi carton, materiale imprimate, produse
de imprimerie, produse de unică folosinţă (din
hârtie) incluse în aceeaşi clasă, sacoşe şi
articole pentru ambalare din hârtie sau carton.
18 Umbrele şi parasolare, geamantane, pungi,
portofele şi alte accesorii din piele, articole de
şelarie, bice şi îmbrăcăminte pentru animale.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte;
articole care servesc la acoperirea capului.
28 Articole şi echipamente de sport, jucării,
jocuri, articole pentru petrecere (de joacă),
ornamente pentru petrecere (articole de joacă).
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor.
38 Servicii de telecomunicaţii.
39 Servicii de ambalare şi depozitare mărfuri,
servicii de parcare şi depozitare.
41 Organizarea de evenimente sportive în
domeniul fotbalului, educaţie şi divertisment,
servicii de publicare de reportaje.
43 Asigurare de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică).

˜˜˜˜˜˜˜

CUPA ROMÂNIEI
12
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bere.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor.
38 Servicii de telecomunicaţii.
39 Servicii de ambalare şi depozitare mărfuri,
servicii de parcare şi depozitare.
41 Organizarea de evenimente sportive în
domeniul fotbalului, educaţie şi divertisment,
servicii de publicare de reportaje.
43 Asigurare de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică).

(210) M 2015 06416
(151) 29/09/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Sg. Vasile Şerbănică
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CUPA ROMÂNIEI

(210) M 2015 06417
(151) 29/09/2015
(732) S.C. WEST EYE HOSPITAL
S.R.L., Calea Vitan nr. 137-139,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485),
galben (pantone 109), albastru
(pantone 293)
(531) Clasificare Viena:030701; 030724;
110301; 190901; 190903; 260116;
270502; 270508; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole papetărie şi accesorii educative,
hârtie şi carton, materiale imprimate, produse
de imprimerie, produse de unică folosinţă (din
hârtie) incluse în aceeaşi clasă, sacoşe şi
articole pentru ambalare din hârtie sau carton.
18 Umbrele şi parasolare, geamantane, pungi,
portofele şi alte accesorii din piele, articole de
şelarie, bice şi îmbrăcăminte pentru animale.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte;
articole care servesc la acoperirea capului.
28 Articole şi echipamente de sport, jucării,
jocuri, articole pentru petrecere (de joacă),
ornamente pentru petrecere (articole de joacă).
32 Băuturi (nealcoolice), bere şi produse de

westeye hospital spital de oftalmologie
Health Group
(591) Culori revendicate:turcoaz, gri închis,
gri deschis
(531) Clasificare Viena:010501; 020904;
270508; 270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
13
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2015 06430
(151) 29/09/2015
(732) S.C. QUEENS EVENTS S.R.L.,
Comuna Sălcioara nr. 195, Judeţul
Dâmboviţa, , SAT CUZA VODĂ
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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06418
(151) 29/09/2015
(732) S.C. WEST EYE HOSPITAL
S.R.L., Calea Vitan nr. 137-139,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)

QE Queens Events
westeye Health Group
(591) Culori revendicate:turcoaz, gri închis,
gri deschis

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri

(531) Clasificare Viena:010501; 020904;
261112; 270508; 270510; 290112;

(531) Clasificare Viena:010105; 240105;
240905; 240910; 250113; 270501;
270502; 270510; 270522; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06431
(151) 29/09/2015
(732) SECURITY CAMERA 365 S.R.L.,
Str. Şcolii nr. 37, bl. X, ap. 15, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(210) M 2015 06437
(151) 29/09/2015
(732) S.C. EIKON S.R.L., Comuna Ciurea
str. Ştefan Cortez nr. 28, judeţul Iaşi, ,
Sat Hlincea ROMANIA

(540)

(540)

VENOVO
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;
270511;
EIKON ICOANE SI OBIECTE DE
CULT DE CALITATE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de import
şi regruparea în avantajul terţilor a camerelor
video (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
270502; 270517; 270524; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Mir.
14 Suveniruri.
16 Icoane aplicate pal, MDF, PFL,
litografiate, icoane pictate lemn, mozaic,
icoane în rame de lemn, diptice lemn, triptice
lemn, icoane în catifea, icoane cu rame
argintate; metanii.
20 Cruciuliţe din lemn; sculpturi din lemn.
25 Veşminte bisericeşti (îmbrăcăminte).
35 Servicii import-export; vânzări en-gros şi
en-detail de tămâie, cărbuni, fitile, icoane din
argint, icoane pictate, obiecte de cult

˜˜˜˜˜˜˜
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bisericesc, material de veşminte, clopote,
plută, esenţe, suveniruri, covoare, veşminte
bisericeşti, maşini brodat şi ţesut.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06438
(151) 29/09/2015
(732) S.C. EIKON S.R.L., Comuna Ciurea
str. Ştefan Cortez nr. 28, judeţul Iaşi, ,
Sat Hlincea ROMANIA

(210) M 2015 06432
(151) 29/09/2015
(732) SECURITY CAMERA 365 S.R.L.,
Str. Şcolii nr. 37, bl. X, ap. 15, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(540)
Sfanta Cuvioasa Parascheva
(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 mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

KANS
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de import
şi regruparea în avantajul terţilor a camerelor
video (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06439
(151) 29/09/2015
(732) S.C. BAHTCO INVEST S.A., Str.
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, ,
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)

(210) M 2015 06440
(151) 29/09/2015
(732) MARES CIPRIAN TEODOR, Str.
M.R. Marcu nr. 3, bl. 108, et. 6, ap.
70, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

HAZZARD
(591) Culori revendicate:roşu
SM. LABORATOARELE SFÂNTA
MARIA

(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
270502; 270508; 270517; 290101;

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;
270510; 270511; 270519; 270522;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase : decoraţiuni
pentru pomul de crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru persoane; servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06441
(151) 29/09/2015
(732) S.C. SMARTBRAND S.R.L., Str.
Amman nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 5, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06442
(151) 29/09/2015
(732) N E G U L E S C U
ALEXANDRA-CĂTĂLINA, Str. Dr.
Carol Davila nr. 1, bl. 119A, sc. B, ap.
29 judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
HAPPY DANCE
YOUR PERSONAL AROMA YPA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi desfasurate în
cadrul unei scoli de dans; cursuri de predare şi
formare în domeniul dansului; servicii
furnizate de cursuri sportive; organizarea
competitiilor (educationale, sportive şi/sau de
amuzament); organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); organizarea şi
desfasurarea de conferinte, seminarii, expoziţii
şi simpozioane, cursuri de formare, conferinţe,
workshop-uri în domeniul dansului;
antrenament practic (demonstraţii); servicii ale
instructorilor personali; servicii de tabere
sportive.

(591) Culori revendicate:alb, galben auriu,
negru
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;
270519; 290113;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi în special a cărţilor (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
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi de dezvoltare
personală şi educaţionale (cursuri pentru copii
şi părinţi); publicarea cărţilor; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile;
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online; consilere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire).

(210) M 2015 06433
(151) 29/09/2015
(732) CUJBA RADU, Str. Aviaţiei nr. 12,
bl. 5F, sc. 4, et. 2, ap. 54, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ANACRONIC
(531) Clasificare Viena:040505; 090725;
270502; 270504; 270505;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06443
(151) 29/09/2015
(732) ŞORICI CARMEN, Str. Aleea
Topoloveni nr. 2A, bl. B11, sc. 2, ap.
17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Poveşti cu lipici
(531) Clasificare Viena:030705; 030724;
270501; 270504; 270507; 270508;
270510; 270512;
19
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(210) M 2015 06434
(151) 29/09/2015
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN
1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(210) M 2015 06444
(151) 29/09/2015
(732) ACS POLI TIMIŞOARA, Str.
Regele Ferdinand I, et. II, apt. SAD10,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

POLI TIMISOARA
ZUZU MAX IAURT CU CĂPŞUNI

(591) Culori revendicate:mov, negru, bej

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
alb, negru, gri
(531) Clasificare Viena:011515;
050313; 050708; 050722;
110301; 110320; 190301;
270502; 270503; 270508;
270517; 270524; 290115;

(531) Clasificare Viena:030101; 030124;
070101; 090725; 210301; 240113;
270112; 270511; 290113;

050311;
080301;
270501;
270510;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte; produse lactate şi înlocuitori; iaurt;
iaurt de băut; deserturi din iaurt; băuturi pe
bază de iaurt; iaurturi cu gust de fructe.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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maşini de tocat carnea electrice, râşniţe de
cafea, espressoare, filtre de cafea, storcătoare
de citrice, storcătoare de fructe şi legume;
dispozitive electrice de evacuare a deşeurilor,
inclusiv tocătoare, concasoare şi prese pentru
deşeuri; maşini pentru spălat vase; maşini şi
dispozitive electrice pentru curăţarea rufelor,
incluzând maşini de spălat, uscătoare,
centrifuge; maşini de călcat rufe de uz casnic,
maşini de călcat rufe de uz industrial, sisteme
de călcat profesionale, prese pentru călcat;
aparate electrice pentru curăţare de uz casnic;
dispozitive pentru curăţarea ferestrelor,
aparate de curăţit cu presiune, aparate de
spălat cu abur, aparate de curăţit cu abur;
dispozitive pentru curăţarea pantofilor;
aspiratoare şi accesorii pentru aspiratoare
incluzând furtunuri, ţevi, perii, filtre de praf şi
saci de praf; aparate electrice de lipire a
foliilor; aparate electrice pentru distribuirea
băuturilor sau alimentelor, maşini de cusut,
maşini de tricotat, maşini de brodat; aparate de
lustruit parchetul, aparate de lustruit podele,
maşini electrice şi dispozitive pentru lustruire;
părţi şi accesorii ale celor cuprinse în aceasta
clasă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate electrocanice de igienă şi frumuseţe
pentru oameni şi animale şi în mod special
aparate de ras, aparate de ras electrice şi/sau
neelectrice, truse de bărbierit, truse pentru
manichiură electrice şi/sau neelectrice, truse
pentru pedichiură electrice şi/sau neelectrice,
pile de unghii electrice şi/sau neelectrice,
aparate de tuns electrice şi/sau neelectrice,
aparate de ondulat părul neelectrice, plăci
pentru întinderea părului, plăci pentru
ondularea părului, aparate de coafat, pensete,
aparate pentru gene electrice şi/sau
neelectrice, cleşti de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, lame pentru

(210) M 2015 06445
(151) 29/09/2015
(732) GHEORGHE HUDICI, Str. Mehadia
nr. 18, bl. 21, sc. B, et. 7, ap. 101,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI
(540)

BIG DEAL
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;
270508; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vanzare;
maşini şi dispozitive de menaj şi de bucătărie,
în special maşini şi aparate electrice de
bucătărie, incluzând maşini de mărunţit,
mixere şi aparate de frământat, prese,
storcatore de suc, centrifuge de suc, aparate de
măcinat, aparate de tăiat, deschizătoare
electrice de conserve, aparate de ascutit cuţite,
maşini şi aparate pentru prepararea băuturilor
şi/sau a mâncărurilor, aparate de preparat
pâine, sandwichmaker, tăietoare şi feliatoare
electrice, cuţite electrice, roboţi de bucătărie,
blendere, minitocătoare, prăjitoare de pâine,
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aparate de ras, aparate de epilat electrice
şi/sau neelectrice, aparate electrice cu
încălzire îndepărtarea părului cu ceara; cleşte
pentru ridicarea tetine şi alte obiecte dintr-un
sterilizator; părţi şi accesorii ale celor cuprinse
în această clasă.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare; aparate şi instrumente
de comunicatii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice, toate
pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
testarea în-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; routere
wireless; rutere de reţea; rutere pentru reţea de
arie largă (wan); hardware de operare vpn
(reţele private virtuale); hardware de operare
wan (reţea zonă extinsă); hardware de operare
lan (reţea locală de calculatoare); componente
hardware pentru calculatoare; hardware pentru

reţea de calculator; hardware de calculator
care asigură accesul securizat de la distanţă la
reţele de calculator şi de comunicaţii;
hardware ethernet; aparate, instrumente şi
echipamente pentru prelucrarea imaginilor;
aparate de fotografiat; aparate, instrumente şi
echipamente fotografice; videoproiectoare;
proiectoare multimedia; scanere şi cititoare de
coduri de bare; aparate şi instrumente de radio
şi de televiziune; transmiţătoare şi receptoare
pentru telecomunicaţii, transmisii de radio şi
de televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
televizoare; computere; periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtatoare de date; discuri, casete şi fire ca
suporturi şi medii de transmisie magnetice
pentru date; circuite integrate; cartele
magnetice goale şi preinregistrate; cartele de
date; carduri de memorie; fise inteligente;
cartele conţinând microprocesoare; cartele
electronice de identificare; cartele telefonice;
cartele telefonice cu credit; cărţi de credit;
cărţi de debit; cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
discuri compacte cu lectură laser (cd-romuri);
suporturi de date magnetice, digitale şi optice;
înregistrări de date magnetice, digitale şi
optice şi suporturi de stocare (goale şi
preînregistrate); memorii usb; dispozitive
pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; player portabil multimedia;
transmiţătoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţie şi de difuzare;
balize de radio telefon şi stâlpi telefonici;
cabluri şi fire electrice; fibre optice; cabluri cu
fibră optică; fire metalice pentru rezistenţe;
electrozi; sisteme de telecomunicaţii;
terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; echipamente pentru semnal de
intrare pentru telecomunicaţii, stocare,
conversie şi prelucrare a informaţiilor;
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telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefon; urele pentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii; rame foto
digitale; microprocesoare; tastaturi;
modemuri; calculatoare; imprimante; dvd
playere; ecrane de afişare; sisteme de
poziţionare globală electronice; aparate şi
instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât cele
pentru monitorizarea în-vivo); aparate şi
instrumente radioelectrice; etichete electronice
pentru mărfuri; brăţări de identificare
magnetice şi codificate; carduri magnetice
codate; aparate de mărit (fotografie); filme
video: laptopuri; aparate şi echipamente
audio-vizuale; accesorii electrice şi
electronice şi echipamente periferice destinate
şi adaptate utilizării cu calculatoare şi aparate
audio-video; cartele cu jocuri pentru
calculator; piese, racorduri şi accesorii pentru
toate bunurile menţionate anterior; programe
de calculator; programe de operare pentru vpn
(reţele private virtuale); software de operare
pentru wan (reţea zona extinsă); software
pentru operare lan (reţea locală); software
operativ de usb; software de calculator
furnizat prin internet; software de calculator
pentru sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi dispozitive
electronice şi calculatoare gazdă; software de
calculator pentru cloud computing; programe
de sisteme de operare pentru reţele; programe
de calculator pentru sisteme de operare;
software de calculator care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de
calculatoare şi de comunicaţii; program
software pentru securitatea calculatoarelor;
software firewall de calculatoare; software
pentru asigurarea securităţii poştei electronice;
tonuri de apel descărcabile, pentru telefoane

echipamente telefonice; echipament pentru
telefoane fixe, transportabile, mobile, pentru
mâini libere sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; terminale securizate pentru tranzacţii
electronice, inclusiv pentru plăţi electronice;
aparate pentru prelucrarea plăţilor electronice;
aparate şi instrumente pentru receţia
alfanumerică, recepţia alfanumerică radio şi
radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; faxuri; scanere; asistenţi
personali digitali (pda-uri); agende
organizatoare electronice; blocnotesuri
electronice; tablete electronice; unităţi
electronice de mână pentru recepţia, stocarea
şi/sau transmisia fără fir de mesaje cu date şi
de plăţi electronice; dispozitive electronice
mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate pentru monitorizarea
consumului rezidenţial sau industrial de
energie electrică, gaz, căldură şi apă; aparate
şi instrumente electrice şi electronice pentru
utilizare la sau în legătură cu generarea sau
distribuţia de energie, gaze, apă sau
electricitate sau cu telecomunicaţii; aparate
pentru utilizare la comanda de la distanţă a
electricităţii, gazului, căldurii, apei şi surselor
de alimentare cu curent electric; aparate,
instrumente şi sisteme de navigaţie prin
satelit; accesorii pentru telefoane şi
microtelefoane; adaptori pentru utilizarea cu
telefoane; încărcătoare de baterii pentru
telefoane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau
montat în maşină; s u p o r t u r i d e
microreceptoare telefonice pentru
autovehicule; dispozitive hands-free pentru
căşti de telefon şi pentru alte dispozitive
electronice mobile; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
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mobile; publicaţii electronice (descărcabile)
disponibile on-line din baze de date sau de pe
internet; software de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi internet; software de calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software de calculator permiţând căutarea şi
recuperarea de date; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculatoare şi
aviziere electronice; software de calculator
destinat utilizării în legatură cu producerea de
energie sau electricitate, furnizarea şi
distribuţia de gaz şi apă; software pentru
jocuri; programe de jocuri de calculator,
interactive multimedia; software de calculator
pentru jocuri de realitate virtuală; fişiere cu
muzică descărcabile; fişiere cu fotografii,
poze, grafice; fişiere cu imagini, filme, filme
video şi programe a udio-vizuale
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze
de date de calculator sau de pe internet sau de
pe site-uri web de internet; software de
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie gps;
dispozitive electronice digitale de mână şi
software aferent; aparate de redare mp3şi alte
aparate de redare audio în format digital;
computere personale de buzunar, calculatoare
de buzunar, asistenţi personali digitali, agende
electronice, organizatoare electronice;
dispozitive electronice digitale mobile,
dispozitive pentru sistem de poziţionare
globală (GPS), aparate telefonice; dispozitive
digitale manuale şi mobile pentru trimiterea şi
recepţionarea de apeluri telefonice, faxuri,
postă electronică şi alte informaţii în format
digital; telefoane fără fir; telefoane mobile;
piese şi accesorii pentru telefoane mobile;
telecopiatoare, roboţi telefonici, camere,

video-telefoane, software şi hardware de
recuperare a informaţiilor din telefon;
dispozitive electronice portabile pentru
recepţia, stocarea şi/sau transmisia de date şi
mesaje, precum şi dispozitive electronice care
permit utilizatorului să urmărească sau să
gestioneze informaţiile personale;
echipamente şi instrumente electronice de
comunicare; aparate şi instrumente de
telecomunicaţie; litere, forme de litere şi
caractere, modele şi simboluri sub formă de
date înregistrate (electronice); cipuri, discuri
sau benzi conţinând sau pentru înregistrarea
de programe şi software de calculator; cipuri
RAM, memorie numai pentru citire (ROM);
aparate cu memorie cu semiconductoare;
jocuri de calculator şi electronice; manuale de
utilizator în formă citibilă electronic, citibilă
de maşină sau citibilă de calculator pentru
folosirea cu, şi vândute ca o unitate cu toate
produsele mai sus menţionate; aparate pentru
memorarea şi conservarea datelor; unităţi de
disc fix; unităţi de stocare pentru unităţi de
discuri dure în miniatură; discuri audiovideo,
CD-ROM-uri şi discuri digitale versatile;
suporturi de mouse; baterii reîncărcabile;
încărcătoare; încărcătoare pentru
acumulatoare electrice; căşti audio; căşti
stereo; căşti de introdus în ureche; difuzoare
stereo; difuzoare; difuzoare audio de uz
casnic; albune foto electronice; boxe de
monitor; boxe de calculator; miniboxe stereo;
receptoare radio, amplificatoare, dispozitive
de înregistrare şi redare de înregistrări audio,
fonografe electrice (aparate de înregistrare
electrice), aparate de redare, aparatură stereo
hi-fi, aparate de înregistrare şi redare de benzi,
difuzoare, unităţi cu mai multe boxe,
microfoane; dispozitive digitale audio şi
video; generatoare de fum şi bule; aparate de
înregistrare şi redare de casete audio, aparate
de înregistrare şi redare de casete video,
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cuptoare, cuptoare electrice, cuptoare cu gaz,
cuptoare cu microunde, grătare, toastere,
aparate de decongelare, precum şi dispozitive
şi tăvi de încălzire pentru alimente,
termoplonjoane, plite electrice, plite cu gaz,
oale electrice, vase de gătit cu abur, aparate
electrice de gătit cu abur, aparate cu
microunde, fierbătoare de apă, cafetiere
espresso, aparate electrice pentru gătit ouă,
friteuze electrice, wok electrice, seturi de gătit
de ceramică electrice, aparate de raclette
electrice, maşini de copt pâine electrice,
prăjitoare de pâine de tip sandwich electrice,
rotisoare, pancake electrice, ceainice şi
cafetiere electrice; dozatoare de apă;
dispozitive de răcit, în special frigidere,
congelatoare, combine frigorifice; lăzi
frigorifice, minibaruri, răcitoare de vinuri,
vitrine frigorifice comerciale; aparate de
preparare a îngheţatei; aparate de făcut gheaţă;
aparate şi instrumente pentru sterilizare;
încălzitoare pentru biberoane, produse
alimentare, lichide şi solide; aparate de uscare
şi ventilare şi anume aparate de uscat rufe,
maşini rotative de uscat rufe, uscătoare de
mâini, uscatoare de păr, aparate de ventilaţie,
în special ventilatoare, instalaţii de filtrare a
grăsimii şi instalaţii extractoare, inclusiv hote
extractoare; aparate de climatizare şi aparate
pentru ameliorarea calităţii aerului, aparate de
aer condiţionat, umidificatoare,
dezumidificatoare; aparate pentru distribuirea
apei şi instalaţii sanitare şi armături pentru
distribuţia aburului, a aerului şi a apei;
încălzitoare de apă, boilere, convectoare,
bazine pentru apă caldă şi încălzitoare pentru
apă caldă instant; încălzitoare pentru terasă;
chiuvete de bucătărie; pompe de căldură;
aparate de încălzit şi anume aeroterme,
radiatoare, seminee, sobe de încălzit; instalaţii
sanitare şi de baie; băi de abur, saune; aparate
de bronzat; aparate de masaj; aparate de

aparate de redare de discuri compacte, aparate
de înregistrare şi redare de DVD-uri, aparate
de înregistrare şi redare de benzi digitale
audio; aparate digitale pentru redarea muzicii
şi/sau imaginilor video; radiouri; camere
video portabile; mixere audio, video şi
digitale; transmiţătoare radio; echipamente
audio pentru automobile; echipament de
calculator pentru utilizare cu toate produsele
menţionate anterior; aparate electronice cu
funcţii multimedia, utilizate cu bunurile de
mai sus; aparate electronice cu funcţii
interactive destinate utilizării cu toate
produsele susmenţionate; părţi şi garnituri
pentru toate produsele susmenţionate; huse,
genţi şi cutii adaptate sau cu formă adaptată
pentru a conţine toate produsele
susmenţionate, din piele, imitaţii din piele,
pânză sau materiale textile; aparate electrice şi
instrumente, şi anume fiare electrice de călcat,
cântare de bucătărie, cântare pentru persoane;
telecomenzi, instalaţii de semnalizare, aparate
de comandă (supraveghere) şi monitorizare
pentru maşini şi echipamente de uz menajer şi
în bucătărie; suporturi de date ce pot fi citite
de către maşini, înregistrate sau neînregistrate
ca de exemplu suporturi magnetice de date
pentru aparate de uz menajer ; aparate pentru
prelucrarea datelor şi programe pentru
prelucrarea datelor pentru comanda şi
operarea aparatelor casnice; rame de ochelari,
magneţi de frigider; aparate de monitorizare,
electrice pentru copii, monitoare pentru copii,
unitate centrală de procesare pentru monitor
copil; conexiuni electrice pentru copii; piese
de monitoare pentru copii; termometre de baie
şi cameră; aparate electrice pentru demachiat;
părţi şi accesorii ale celor cuprinse în această
clasă.
11 Aparate de iluminat; aparate electrice de
ondulat părul; aparate de producere a aburului,
de gătit, de coacere, frigorifice, aragazuri,
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hidromasaj; cădiţe de baie de uz cosmetic, băi
spa; vaporizatoare pentru saună facială;
aparate de aerosoli; truse pentru saună facială;
aparate pentru inhalaţii (fără scop medical);
perne electrice; pături electrice; saci electrici;
încălzitoare pentru biberoane; încălzitoare
pentru picioare electrice şi/sau neelectrice;
instalaţii de saună; sterilizatoare; lămpi cu
raze ultraviolete; lămpi de ondulat;
umidificatoare; părţi şi accesorii ale celor
cuprinse în această clasă.
20 Mobilier; mese de masaj; saltele; 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.

(531) Clasificare Viena:011515; 080301;
110301; 110320; 190301; 270502;
270503; 270508; 270517; 270524;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte; produse lactate şi înlocuitori; iaurt;
iaurt de băut; deserturi din iaurt; băuturi pe
bază de iaurt; iaurturi cu gust de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06436
(151) 29/09/2015
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN
1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS 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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06435
(151) 29/09/2015
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN
1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS 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)

ZUZU MAX IAURT STRACCIATELLA
(591) Culori revendicate:maro, alb, negru
(531) Clasificare Viena:011515; 080119;
080301; 110301; 110320; 190301;
270502; 270503; 270508; 270510;
270517; 270524; 290113;

ZUZU MAX IAURT NATUR
(591) Culori revendicate:albastru,
negru, gri

alb,
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte; produse lactate şi înlocuitori; iaurt;
iaurt de băut; deserturi din iaurt; băuturi pe
bază de iaurt; iaurturi cu gust de fructe;
băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜
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