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Cereri M|rci publicate în data de 14/11/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 07537 05/11/2016 NATURPHARMA BULGARIA

EOOD
LIVURON - HEPA

2 M 2016 07538 06/11/2016 COZARU OVIDIU-GHEORGHE MEGA MOBILA MALL

3 M 2016 07539 07/11/2016 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

ATEROSTOP

4 M 2016 07540 07/11/2016 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 ATEROSTOP

5 M 2016 07541 07/11/2016 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 IMUNO PLANT

6 M 2016 07542 07/11/2016 A.C.S. CONCORDIA CHIAJNA CLUBUL SPORTIV CONCORDIA
CHIAJNA FONDAT 1957

7 M 2016 07543 07/11/2016 S.C. EDUKATIV DISTRIBUTION
S.R.L.

Úupi

8 M 2016 07544 07/11/2016 BISERICA CREÔTIN{ BAPTIST{
SPERANÚA

9 M 2016 07545 07/11/2016 S.C. ALEVIA S.R.L. Alevia

10 M 2016 07546 07/11/2016 S.C. ALEVIA S.R.L. Alevia

11 M 2016 07547 07/11/2016 S.C. ALEVIA S.R.L. Alevia

12 M 2016 07548 07/11/2016 GYENGE IBOLYA EDIT OPEN DATA PORTAL

13 M 2016 07549 07/11/2016 DR. HART S.R.L. Dr Hart Ceai ANTIGRIP

14 M 2016 07550 07/11/2016 SINDICATUL POLITISTILOR
EUROPENI EUROPOL

Sindicatul PoliÛiÕtilor Europeni
EUROPOL

15 M 2016 07552 07/11/2016 S.C. EMAGIC LIVE S.R.L. Awake!

16 M 2016 07553 07/11/2016 CABINET AVOCAT NECHITA
IONEL-NICOLAE

17 M 2016 07554 07/11/2016 CERLINC{ FILUÚ{ la filuÛ| pensiune de tradiÛie
Viziteaz| Bucovina
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18 M 2016 07555 07/11/2016 B{JAN CLAUDIU ColorEscu

19 M 2016 07556 07/11/2016 S.C. PROMOSAPIENS S.R.L. PromoSapiens- we design your
future

20 M 2016 07557 07/11/2016 S.C. NUTRICOM S.A. NUTRICOM

21 M 2016 07558 07/11/2016 S.C. CASA DE LA ROSA S.R.L. LÖWE

22 M 2016 07559 07/11/2016 SIMU RALUCA EVA NOBILE

23 M 2016 07560 07/11/2016 SIMU RALUCA FORTUNA Jewels

24 M 2016 07561 07/11/2016 SIMU RALUCA MARIA GRANACCI

25 M 2016 07562 07/11/2016 SIMU RALUCA FORTUNNA Jewels

26 M 2016 07563 07/11/2016 SIMU RALUCA CHERRY VILLE ODAII

27 M 2016 07564 07/11/2016 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

#RO 9

28 M 2016 07565 07/11/2016 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. QREATOR

29 M 2016 07566 07/11/2016 INITIATIVE BUSINESS
CONSULTING S.R.L.

MY LOOK IT'S ABOUT ME

30 M 2016 07567 07/11/2016 POPA IRINA NICOLETA Weddings & Events by Irina Popa
WE

31 M 2016 07568 07/11/2016 SOARE R{ZVAN-PETRE SportHero

32 M 2016 07569 07/11/2016 S.C. TRILULILU S.A. trilulilu

33 M 2016 07570 07/11/2016 FRESH MICROGREENS S.R.L. MICROGREENS Romania
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(210) M 2016 07537
(151) 05/11/2016
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, Yanko Sofijski Voevoda 21,
en. A, 1164, SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

LIVURON - HEPA

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; 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;
suplimente nutritive şi preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07538
(151) 06/11/2016
(732) COZARU OVIDIU-GHEORGHE,

Str. Stejerisului nr. 18A, bl. 2, ap. 41,
Judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

MEGA MOBILA MALL

 

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

20 Mobilă, oglinzi, rame; articole şi bunuri,
fabricate din lemn, plută, trestie, papura,
rachită, corn, os, fildeş, fanoni de balenă,
baga, chihlimbar, sidef, spumă de mare,
celuloid şi imitaţii ale acestor materiale sau
din materiale plastice.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi, servicii
de import export, organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial sau publicitar,
studii de piaţă, prezentare de produse, comerţ
în general.
36 Afaceri imobiliare; închirieri de spaţii
comerciale şi pentru birouri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07544
(151) 07/11/2016
(732) BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ

SPERANŢA, Str. Alexandru Cazaban
nr. 49, jud Bihor, 401282, ORADEA
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
347C), roşu (Pantone 1797), galben
(Pantone 7406), albastru (Pantone
638), negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

261325; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07539
(151) 07/11/2016
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

ATEROSTOP

  

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

3 Uleiuri esenţiale, creme, loţiuni şi geluri
pentru uz cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii şi loţiuni, ovule,
supozitoare, soluţii şi băuturi din plante
medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07540
(151) 07/11/2016
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares 1929 ATEROSTOP

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270311;

270501; 270524; 270711;  

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

3 Uleiuri esenţiale, creme, loţiuni şi geluri
pentru uz cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii şi loţiuni, ovule,
supozitoare, soluţii şi băuturi din plante
medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07541
(151) 07/11/2016
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares 1929 IMUNO PLANT

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270311;

270501; 270524; 270711;  

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

3 Uleiuri esenţiale, creme, loţiuni şi geluri
pentru uz cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii şi loţiuni, ovule,
supozitoare, soluţii şi băuturi din plante
medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07542
(151) 07/11/2016
(732) A.C.S. CONCORDIA CHIAJNA,

Drumul Gării nr. 1-3, judeţul Ilfov, ,
CHIAJNA ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV CONCORDIA
CHIAJNA FONDAT 1957

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030701;

210301; 260115; 270501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07543
(151) 07/11/2016
(732) S.C. EDUKATIV DISTRIBUTION

S.R.L., Aleea Zamora nr. 1, bl. 175,
sc. D, et. 2, ap. 72, judeţul Prahova,
100261, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Ţupi

  
(531) Clasificare Viena:030709; 030711;

030715; 270501; 270508;  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; pensule; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07558
(151) 07/11/2016
(732) S.C. CASA DE LA ROSA S.R.L.,

Calea Urseni nr. 16B, judeţul Timiş,
300703, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

LÖWE

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07559
(151) 07/11/2016
(732) SIMU RALUCA, Str. Barajul Argeş

nr. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EVA NOBILE

 
(531) Clasificare Viena:050317; 270315;

270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07560
(151) 07/11/2016
(732) SIMU RALUCA, Str. Barajul Argeş

nr. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FORTUNA Jewels

  
(531) Clasificare Viena:050317; 270301;

270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07561
(151) 07/11/2016
(732) SIMU RALUCA, Str. Barajul Argeş

nr. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MARIA GRANACCI

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270519;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07562
(151) 07/11/2016
(732) SIMU RALUCA, Str. Barajul Argeş

nr. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FORTUNNA Jewels

  
(531) Clasificare Viena:050317; 270315;

270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07563
(151) 07/11/2016
(732) SIMU RALUCA, Str. Barajul Argeş

nr. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHERRY VILLE ODAII

(591) Culori revendicate:pantone 193 C,
pantone 7482 C, pantone black

  
(531) Clasificare Viena:020712; 030721;

030724; 050105; 050716; 270511;
290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07545
(151) 07/11/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Alevia

(591) Culori revendicate:gri, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:071501; 191321;

270501; 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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(210) M 2016 07546
(151) 07/11/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Alevia

(591) Culori revendicate:gri, negru, mov

  
(531) Clasificare Viena:071501; 191321;

270501; 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.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; 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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07547
(151) 07/11/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Alevia

(591) Culori revendicate:gri, negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:071501; 191321;

270501; 290113;  
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(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 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; 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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07564
(151) 07/11/2016
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

#RO 9

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260418;

270501; 270704; 270717; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiitifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07548
(151) 07/11/2016
(732) GYENGE IBOLYA EDIT, Str.

Segarcea nr. 3, bl. A12, et. 4, ap. 14,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPEN DATA PORTAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07549
(151) 07/11/2016
(732) DR. HART S.R.L., Str. Ciobanului

nr. 133, biroul 60, et. 1, Judeţul Ilfov,
, MOGOŞOAIA ROMANIA 

(740) ALEXANDER POPA, Str. Bibescu
Vodă, nr.2, bl.P5, sc.2, ap.25
Bucureşti

(540)

Dr Hart Ceai ANTIGRIP

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270513;  

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

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 dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Ceaiuri şi infuzii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07552
(151) 07/11/2016
(732) S.C. EMAGIC LIVE S.R.L., Str.

Arh. Louis Blank nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Awake!

(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 2016 07553
(151) 07/11/2016
(732) CABINET AVOCAT NECHITA

IONEL-NICOLAE, Şos. Nicolina nr.
28, bl. 956, parter, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu,
auriu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020322;

250110; 250113; 260118; 290113;  

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07554
(151) 07/11/2016
(732) CERLINCĂ FILUŢĂ, B-dul. Perfect

Gavril Tudoraş nr. 36, bl. E24, sc. B,
ap. 12, Jud. Suceava, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

la filuţă pensiune de tradiţie Vizitează
Bucovina
  
(531) Clasificare Viena:010104; 050520;

150709; 270501; 270511;  

(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, servicii de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07555
(151) 07/11/2016
(732) BĂJAN CLAUDIU, Str. Emil

Racoviţă, nr. 10A, bl i9, sc. 2, et. 2,
ap.36, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ColorEscu

  
(531) Clasificare Viena:050520; 250125;

260323; 261125; 270501;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07556
(151) 07/11/2016
(732) S.C. PROMOSAPIENS S.R.L., Str.

Elena Ghiba Birta, nr. 4, ap. 4, Jud.
Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

PromoSapiens- we design your future

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;

020914; 020915; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07557
(151) 07/11/2016
(732) S.C. NUTRICOM S.A., Str. Portului

nr.52, judeţul Călăraşi, 915400,
OLTENIŢA ROMANIA 

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

(540)

NUTRICOM

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050520; 250113;

261111; 270501; 270517; 290103;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu furaje pentru animale şi servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furaje pentru
animale; servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata a produselor din clasele 29, 30, 31
şi 32; organizare şi coordonare de vânzări de
animale; încheierea de contracte de cumpărare
şi vânzare de mărfuri; servicii de import
export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Sacrificare animale; tăierea animalelor;
incinerarea deşeurilor.
42 Cercetare biotehnologică în domeniul
creşterii animalelor; servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi
proiectarea aferente; servicii de analiză şi
cercetare industrială.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii de crestere a animalelor; ferme de
animale; asistenţă medicală pentru animale;
servicii de îngrijire a animalelor; ferme
agricole; servicii de reproducţie de porcine;
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru animale; distrugerea
animalelor dăunătoare în agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
servicii de incinerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07550
(151) 07/11/2016
(732) SINDICATUL POLITISTILOR

EUROPENI EUROPOL, Prel.
Ghencea nr. 45, bl. C2, sc. B, et. 4, ap.
59, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

Sindicatul Poliţiştilor Europeni
EUROPOL

  
(531) Clasificare Viena:010125; 270501;

270508; 270511;  

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

16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; 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; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07565
(151) 07/11/2016
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

QREATOR

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

34 Vaporizator cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice pentru frumat; tutun,
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brut sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
trabucuri, ţigări, ţigarete de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie şi tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii
pentru tutun, tabachere, port-ţigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rulat ţigarete, brichete; chibrituri; bastoane din
tutun, produse din tutun pentru a fi încălzite,
dispozitive electronice şi componentele
acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau a
tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigarete electronice; dispozitive electronice
pentru fumat; ţigarete electronice; ţigarete
electronice substituibile ţigaretelor
tradiţionale; dispozitive electronice pentru
inhalarea aerosolilor cu conţinut de nicotină;
dispozitive de vaporizare pe cale orală pentru
fumători, produse din tutun şi produse
substituibile tutunului; articole pentru
fumători pentru ţigarete electronice; părţi
componente şi accesorii pentru produsele
menţionate incluse în clasa 34; stingătoare
pentru ţigarete şi trabucuri încălzite, precum şi
pentru bastoane din tutun încălzit; cutii pentru
ţigarete electronice reîncărcabile.
35 Publicitate, marketing, comercializare,
promovare şi vânzare cu amănuntul (inclusiv
prin intermediul vânzării cu amănuntul în
regim online) de produse din tutun încălzit şi
accesorii pentru acestea, ţigarete electronice,
dispozitive electronice pentru fumat,
dispozitive electronice pentru încălzirea
tutunului sau lichide cu conţinut de nicotină,
dispozitive electronice pentru inhalarea
aerosolilor cu conţinut de nicotină, dispozitive
de vaporizare orală, vaporizatoare pentru
ţigarete electronice şi dispozitive pentru

fumat, cutii pentru ţigarete electronice
reîncărcabile, stingătoare pentru produse din
tutun încălzit, soluţii lichide de nicotină pentru
utilizare la ţigarete electronice, produse
substituibile tutunului (fără uz medical),
articole pentru fumători, baterii pentru ţigarete
electronice şi pentru dispozitive electronice
portabile pentru încălzit, încărcătoare pentru
baterii, încărcătoare pentru dispozitive
electronice, părţi componente şi accesorii
pentru toate produsele menţionate anterio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07566
(151) 07/11/2016
(732) I N I T I A T I V E  B U S I N E S S

CONSULTING S.R.L., Str. Mica nr.
285, jud. Constanţa, , COMUNA
GHINDARESTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MY LOOK IT'S ABOUT ME
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(531) Clasificare Viena:260118; 270509;
270515;  

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

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 2016 07567
(151) 07/11/2016
(732) POPA IRINA NICOLETA, Str. Lt.

Victor Manu nr. 30A, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Weddings & Events by Irina Popa WE

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

270515;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07568
(151) 07/11/2016
(732) SOARE RĂZVAN-PETRE, Str.

Misca Petre nr. 5, bl. M18, sc. 1, et. 2,
ap. 15, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SportHero

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale; piei de animale; geamantane şi
valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07569
(151) 07/11/2016
(732) S.C. TRILULILU S.A., Aleea Bâlea

nr. 9G, Corp C3, ap. 2, judeţul Cluj,
400687, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

trilulilu

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb,
roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020121; 020123;

031109; 270501; 290115;  

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

9 Echipamente din domeniul tehnologiei
informaţionale şi audiovizualului; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; software
înregistrat pentru computere; baze de date
electronice înregistrate pe suporturi
informatice; CD-uri cu muzică; cărţi audio;

cărţi digitale pentru descărcare de pe internet;
clipuri video preînregistrate; DVD-uri
preînregistrate cu muzică; discuri (înregistrări
audio); discuri optice care conţin muzică;
fişiere cu muzică descărcabile; fişiere digitale
(podcast); materiale video muzicale
preînregistrate; muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet; muzică digitală
descărcabilă de pe site-uri de internet cu
MP3-uri; muzică digitală descărcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet;
muzică digitală descărcabilă; înregistrări
audio; înregistrări de clipuri muzicale;
înregistrări multimedia; înregistrări muzicale;
înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate; înregistrări video; înregistrări
muzicale sub formă de discuri; înregistrări
video, descărcabile, cu muzică; publicaţii care
pot fi descărcate; serii de înregistrări audio
muzicale; baze de date computerizate;
aplicaţie software pentru servicii de cloud
computing; aplicaţie software pentru servicii
de reţele sociale prin internet; aplicaţii
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile; aplicaţii software pentru telefoane
mobile; aplicaţii software pentru dispozitive
fără fir; aplicaţii software de calculator,
descărcabile; programe de calculator care pot
fi citite de aparate utilizate pentru
reproducerea muzicii; programe de calculator
folosite în telecomunicaţii; programe de
calculator interactive; programe de calculator
multimedia interactive; programe informatice
pentru administrarea bazelor de date;
programe informatice pentru prelucrarea
fişierelor muzicale digitale; software de
calculatoare pentru comerţ electronic;
software de calculatoare pentru comunicarea
cu utilizatorii calculatoarelor portabile;
software de calculator care poate fi descărcat
prin intermediul reţelelor informatice globale;
software de calculator pentru integrarea
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aplicaţiilor şi a bazelor de date; Software de
calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicaţiilor multimedia;
software de calculator pentru publicitate;
software de comunicare pentru conectarea
reţelelor informatice mondiale; software de
comunicaţii; software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale; software pentru compunerea de
muzică; software pentru comunităţi de
utilizatori; software pentru controlul
funcţionării dispozitivelor audio şi video;
software pentru controlul şi îmbunătăţirea
calităţii sunetului la echipamentele audio;
software pentru crearea şi editarea de muzică
şi sunete; software pentru livrare de conţinut
fără fir; software pentru mesagerie on-line;
software pentru motoare de căutare; software
pentru organizarea şi vizualizarea de imagini
digitale şi fotografii; software pentru
prelucrarea de fişiere muzicale digitale;
software pentru îmbunătăţirea posibilităţilor
audiovizuale ale aplicaţiilor multimedia, şi
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe şi animate; software pentru
tablete; software pentru telefoane mobile;
software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile;
materiale video muzicale pre-înregistrate;
înregistrări audio; înregistrări de clipuri
muzicale; înregistrări multimedia; înregistrări
muzicale; înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate; înregistrări video; înregistrări
video descărcabile.
35 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; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative;
furnizare de informaţii comerciale prin
terminale de calculator; abonament la un
pachet media de informaţii; administrarea

comercială a licenţelor produselor şi a
serviciilor pentru terţi; furnizarea de asistenţă
pentru produse de larg consum cu privire la
software; furnizarea de informaţii despre
produse de larg consum cu privire la software;
furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii; publicitate pentru produsele altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare comod serviciile oferite de
respectivii  comercian ţ i ;  realizarea
abonamentelor la servicii telematice,
telefonice şi informatice (internet);
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicaţii, pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste servicii; servicii de abonamente la
publicaţii online, pentru terţi; servicii de
comenzi online computerizate; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conţinut înregistrat; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informaţiei.
41 Publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri); furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format MP3 de pe internet;
distribuire de ştiri pentru industria
audiovizuală; furnizare de publicaţii dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate; furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de
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calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile; educaţie şi divertisment;
furnizare de publicaţii electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii; furnizare
online de benzi desenate şi romane grafice
care nu pot fi descărcate; publicare de cântece;
publicare de cărţi audio; publicare de cărţi de
muzică; publicare de cărţi electronice şi
periodice pe internet; publicare de lucrări
muzicale; publicare de partituri muzicale;
publicare de reviste pe internet; publicare de
texte muzicale; servicii de editare de muzică;
servicii de editare şi înregistrare muzicale;
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio şi multimedia; transcriere
muzicală pentru terţi; divertisment on-line;
divertisment muzical; divertisment difuzat
într-o reţea globală de comunicaţii;
divertisment furnizat prin telefon;
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil; furnizare de muzică în format
digital de pe internet; furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format MP3; informaţii cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) pentru site-uri web MP3 de pe
internet; muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe Internet; furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet; punerea la dispoziţie de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet; selectare şi compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terţi; servicii de furnizare de divertisment sub
formă de spectacole muzicale în direct;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală;
furnizare de muzică în format digital de pe
internet; servicii de divertisment muzical

animat.
42 Asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conţinut multimedia şi
de comentarii între utilizatori; furnizare de
acces temporar la programe de calculator
nedescărcabile; management de produse
media; prestare de servicii de furnizare de
aplicaţii informatice; servicii interactive de
găzduire care permit utilizatorului să publice
şi să distribuie propriile sale conţinuturi şi
imagini online; servicii IT; servicii de
proiectare; servicii de transfer de date;
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date; dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date; exploatare de date; asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web; crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
mobile; stocare de date; stocare electronică de
conţinut multimedia de divertisment; stocare
electronică de fişiere audio; stocare
electronică de fişiere audio digitale; stocare
electronică de fişiere video digitale; stocare
electronică de imagini digitale; stocare
electronică de muzică digitală; stocare
electronică video; stocarea electronică a
datelor; codificare de muzică digitală;
compresia digitală a datelor computerizate;
criptare de muzică digitală.
45 Licenţierea software-urilor de computer
(servicii legale); servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.
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(210) M 2016 07570
(151) 07/11/2016
(732) FRESH MICROGREENS S.R.L.,

Sat Fanari Nr. 54, jud. Prahova, ,
COMUNA GORGOTA 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)

MICROGREENS Romania

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;  

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

31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale, în
special comestibile şi proaspete.
35 Publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile, inclusiv online prin websiteuri;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; comerţ cu produsele menţionate în
clasa 31; servicii de vânzare de produse din
clasa 31 prin magazine, lanţuri de magazine,
inclusiv vânzări online.
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