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Cereri M|rci publicate în data de 13/12/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 08218

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
06/12/2016 Holcim (Romania) S.A.

Denumire
Marc|
(540)
Holcim ExtraDur 52

2 M 2016 08231

06/12/2016 MICUDA DAN ION

Terroir

3 M 2016 08232

06/12/2016 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L.

Atelier de obiceiuri sanatoase

4 M 2016 08233

06/12/2016 S.C. HQZ SECURITY S.R.L.

HQZ SECURITY

5 M 2016 08234

06/12/2016 VIJE IOANA SIMONA

THE BEST DANCE VIS

6 M 2016 08235

06/12/2016 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L.

I BUY Smart - Catalog industrial
pentru achizitii rapide

7 M 2016 08236

06/12/2016 CENTRUL MEDICAL POLIMED
S.R.L.

POLImed Centrul medical

8 M 2016 08237

06/12/2016 S.C. METROPOLITAN SECURITY METROPOLITAN SECURITY
S.R.L.

9 M 2016 08238

06/12/2016 S.C. PRANA STYLE S.R.L.

MooKaiti attitude&breath

10 M 2016 08239

06/12/2016 S.C. SNAKE TRANS S.R.L.

RideBus

11 M 2016 08240

06/12/2016 S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L.

H HOMECLASS, let your home
speak about you

12 M 2016 08241

06/12/2016 PALMEX CM S.R.L.

PALMEX CM

13 M 2016 08242

06/12/2016 DANA EXECUTIVE CONSULTING MY DARLING
S.R.L.

14 M 2016 08243

06/12/2016 THINK INTERNATIONAL
MANAGEMENT S.R.L.

NE'ST

15 M 2016 08244

06/12/2016 LATINO MAXI S.R.L.

Baran

16 M 2016 08245

06/12/2016 S.C. TONICA GROUP S.R.L.

FARMACIA DE PE NET

17 M 2016 08246

06/12/2016 NUCIFERE REGIA S.R.L.

Nucifere regia

18 M 2016 08247

06/12/2016 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

MOMKI KENDAMA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 08248

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
06/12/2016 NIBURU SERVICE S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
NIBURU

20 M 2016 08249

06/12/2016 CONSTANT IMPORT
INTERNATIONAL S.R.L.

EURSUN

21 M 2016 08250

06/12/2016 S.C. OPTIMAL TRAVEL S.R.L.

HOTEL ASTORIA

22 M 2016 08251

06/12/2016 S.C. OPTIMAL TRAVEL S.R.L.

TRAIAN est. 1882 Grand Hotel

23 M 2016 08252

06/12/2016 GUTIUM ALINA

Nympheum

24 M 2016 08253

06/12/2016 ENGIE SERVICII S.R.L.

ENGIE SERVICII

25 M 2016 08254

06/12/2016 MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A.

ON OFF READY

26 M 2016 08255

06/12/2016 MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A.

ROAD PRO

27 M 2016 08256

06/12/2016 MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A.

URBAN PRO

28 M 2016 08257

06/12/2016 MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A.

ROAD READY

29 M 2016 08258

06/12/2016 DOOH MEDIA PRODUCTION
S.R.L.

Pharmacy TV Be well. Stay
informed.

30 M 2016 08259

06/12/2016 DOOH MEDIA PRODUCTION
S.R.L.

Healthcare TV Be well. Stay
informed.

31 M 2016 08260

06/12/2016 S.C. FRONT GUARD MOBILE
S.R.L.

FRONT GUARD MOBILE

32 M 2016 08261

06/12/2016 S.C. BET CAFE ARENA S.R.L.

1x2 BET CAFE ARENA

33 M 2016 08262

06/12/2016 S.C. PATISGAL S.R.L.

BUCURIA GUSTULUI
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folosite în industria construcţiilor civile;
compoziţii chimice pentru întărirea
cimentului; compoziţii pentru fixarea
cimentului; produse pentru conservarea
zidăriei şi lucrărilor cu carămidă (cu excepţia
vopselelor şi a uleiurilor); mijloace de filtrare
pentru substanţe chimice şi non-chimice.
19 Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice; amestecuri de ciment;
amestecuri de mortar; amestecuri pentru
turnare refractare, nu din metal; beton
industrial folosit la lucrările de construcţii
civile; ciment; ciment pentru elemente
exterioare; betoane armate şi nearmate; ciment
şi betoane pentru drumuri laterale şi căi de
acces, platforme şi parcări, reparaţii şi finisaje
pentru zone de exterior; ciment pentru
construcţii; ciment refractar; compuşi pentru
fundaţii folosiţi în construcţii; materiale de
construcţie din beton; materiale de fundaţie
(nemetalice) folosite în construcţii; preparate
de nivelare (ciment sau mortar); conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt,
smoală, bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul materialelor de construcţii;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vânzarea materialelor de construcţii;
administraţie comercială; lucrări de birou
pentru materiale de construcţii.

(210) M 2016 08218
(151) 06/12/2016
(732) Holcim (Romania) S.A., Calea
Floreasca nr. 169A, Clădirea B, etajul
7, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

Holcim ExtraDur 52
(591) Culori revendicate:albastru, bej, roşu
(531) Clasificare Viena:190111; 250119;
270711; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Adezivi pentru uz industrial; substanţe,
produse şi preparate chimice şi elemente
naturale; acceleratori de priză a cimentului;
acceleratori pentru întărirea betonului;
acceleratori pentru reacţii chimice; aditivi
chimici pentru ciment; compoziţii chimice
utilizate în construcţii; compoziţii chimice

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08237
(151) 06/12/2016
(732) S . C .
METROPOLITAN
SECURITY S.R.L., Str. Episcop Ioan
Suciu nr. 3, Judeţul Sibiu, 551033,
SIBIU ROMANIA

(210) M 2016 08238
(151) 06/12/2016
(732) S.C. PRANA STYLE S.R.L., Str.
Mărăşeşti nr. 14C, et. 2, ap. 18,
Judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
MooKaiti attitude&breath

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

METROPOLITAN SECURITY
(591) Culori revendicate:galben-maroniu,
negru, gri, alb
(531) Clasificare Viena:070502; 070525;
240105; 240111; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08239
(151) 06/12/2016
(732) S.C. SNAKE TRANS S.R.L., Str.
Crasna nr. 50, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 08231
(151) 06/12/2016
(732) MICUDA DAN ION, Str. Traian nr.
7, bl. P7, sc. C, ap. 9, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(540)
Terroir
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08232
(151) 06/12/2016
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.
Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

RideBus
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:030301; 030324;
270501; 290112;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

Atelier de obiceiuri sanatoase

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie, manuale,
cataloage, cataloage de vânzare prin
corespondenţă şi/sau la distanţă; fotografii;
articole de papetărie; material publicitar,
promoţional (fluturaşi, prospecte) şi de afisaj
(cu excepţia aparatelor) din hârtie sau din

˜˜˜˜˜˜˜
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carton; hârtie de ambalaj; saci, pungi şi folii
de împachetat din hârtie sau din plastic.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promotionale; servicii promoţionale
comerciale; prezentare de produse în scopuri
promoţionale; servicii de fidelizare de clienţi
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare; promovare vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare şi coordonare
de seminarii şi ateliere de lucru (instruire);
publicare, editare, împrumut şi distribuţie de
broşuri, reviste şi alte materiale tipărite, de
asemenea pe cale digitală şi electronică;
realizarea de fotografii şi reportaje
fotografice; organizarea de concursuri;
servicii de consultanţă, instruire şi informaţii
privind serviciile menţionate anterior, de
asemenea prin intermediul reţelelor
electronice precum Înternetul.

(210) M 2016 08240
(151) 06/12/2016
(732) S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L.,
Str. Preciziei nr. 34, depozit J3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

H HOMECLASS, let your home speak
about you
(591) Culori revendicate:maro, bej
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;
270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform

˜˜˜˜˜˜˜

6

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 06/12/2016

clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08233
(151) 06/12/2016
(732) S.C. HQZ SECURITY S.R.L., B-dul
Lacul Tei nr. 1 bis, et. 2, camera 8a,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08257
(151) 06/12/2016
(732) MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A., Route
Louis-Braille 10, CH-1763,
GRANGES-PACCOT ELVETIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ROAD READY

(300) Prioritate invocată:
56935/2016/07/06/2016/CH
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Anvelope pneumatice şi camere de aer
pentru roţi de vehicule; benzi de rulare pentru
reşaparea pneurilor; şenile pentru vehicule cu
şenile (tracks for track vehicles).

HQZ SECURITY
(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:240105; 240115;
290114;

˜˜˜˜˜˜˜
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televiziune; producţia de clipuri publicitare;
închirierea de material publicitar; închirierea
spaţiilor publicitare; închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare;
scrierea de texte publicitare; publicarea
textelor publicitare; producţie de reclame
televizate; producţie de reclame radio;
distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune; realizare de materiale publicitare;
distribuire de materiale publicitare; furnizare
de informaţii statistice de afaceri privind
aspecte medicale; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; management computerizat al
fişierelor; demonstraţii cu produse; informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; sondaje de opinie; studii de
piaţă; relaţii publice; marketing.
38 Telecomunicaţii; transmitere de informaţii
în materie de produse farmaceutice, de
medicină şi de igienă (servicii de
telecomunicaţii); transmisie radio; transmisii
de televiziune; transmisia asistată de computer
a mesajelor şi imaginilor; agenţii de ştiri;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; difuzare de programe
radio şi de televiziune; difuzare de emisiuni de
radio şi de televiziune; comunicare de
informaţii prin intermediul televiziunii.
41 Publicare de texte, cu excepţia celor
publicitare; organizare şi coordonare de
conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii,
congrese, workshop-uri; proiectare de filme
cinematografice în scopuri medicale; educaţie
în domeniul sănătăţii; cursuri de instruire
privind sănătatea; producţie de emisiuni radio
şi de televiziune; producţie de programe de

(210) M 2016 08234
(151) 06/12/2016
(732) VIJE IOANA SIMONA, Str. Teodor
Mazilu, nr. 27, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
THE BEST DANCE VIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08258
(151) 06/12/2016
(732) DOOH MEDIA PRODUCTION
S.R.L., Str. Mihail Sebastian nr. 143,
bl. A33, sc. 1, et. 6, ap. 27, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
Pharmacy TV Be well. Stay informed.
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate radio şi de
televiziune; servicii de publicitate prin
intermediul textelor şi imaginilor afişate pe
ecrane de televiziune; calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi de
8
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televiziune; montaj de programe de
televiziune; informaţii despre educaţie;
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional; fotografie; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile;
proiectarea filmelor; servicii de productie de
filme; traducere.
42 Furnizarea de informaţii despre cercetarea
ştiinţifică şi medicală în domeniul farmaceutic
şi al studiilor clinice; furnizare de informaţii şi
date cu privire la cercetarea în domeniul
medical; servicii de tehnologie a informaţiei
pentru industria farmaceutică şi a îngrijirii
sănătăţii.
44 Consiliere farmaceutică; furnizare de
informaţii referitoare la produse farmaceutice;
consultaţii în domeniul farmaceutic;
consultanţă privind îngrijirea sănătăţii;
furnizare de informaţii în materie de sănătate;
servicii de telemedicină.

televiziune; servicii de publicitate prin
intermediul textelor şi imaginilor afişate pe
ecrane de televiziune; calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi de
televiziune; producţia de clipuri publicitare;
închirierea de material publicitar; închirierea
spaţiilor publicitare; închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare;
scrierea de texte publicitare; publicarea
textelor publicitare; producţie de reclame
televizate; producţie de reclame radio;
distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune; realizare de materiale publicitare;
distribuire de materiale publicitare; furnizare
de informaţii statistice de afaceri privind
aspecte medicale; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; management computerizat al
fişierelor; demonstraţii cu produse; informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; sondaje de opinie; studii de
piaţă; relaţii publice; marketing.
38 Telecomunicaţii; transmitere de informaţii
în materie de produse farmaceutice, de
medicină şi de igienă (servicii de
telecomunicaţii); transmisie radio; transmisii
de televiziune; transmisia asistată de computer
a mesajelor şi imaginilor; agenţii de ştiri;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; difuzare de programe
radio şi de televiziune; difuzare de emisiuni de
radio şi de televiziune; comunicare de
informaţii prin intermediul televiziunii.
41 Publicare de texte, cu excepţia celor
publicitare; organizare şi coordonare de
conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii,
congrese, workshop-uri; proiectare de filme

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08259
(151) 06/12/2016
(732) DOOH MEDIA PRODUCTION
S.R.L., Str. Mihail Sebastian nr. 143,
bl. A33, sc. 1, et. 6, ap. 27, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
Healthcare TV Be well. Stay informed.
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate radio şi de
9
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
negru

cinematografice în scopuri medicale; educaţie
în domeniul sănătăţii; cursuri de instruire
privind sănătatea; producţie de emisiuni radio
şi de televiziune; producţie de programe de
televiziune; montaj de programe de
televiziune; informaţii despre educaţie;
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional; fotografie; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile;
proiectarea filmelor; servicii de producţie de
filme; traducere.
42 Furnizarea de informaţii despre cercetarea
ştiinţifică şi medicală în domeniul farmaceutic
şi al studiilor clinice; furnizare de informaţii şi
date cu privire la cercetarea în domeniul
medical; servicii de tehnologie a informaţiei
pentru industria farmaceutică şi a îngrijirii
sănătăţii.
44 Consiliere farmaceutică; furnizare de
informaţii referitoare la produse farmaceutice;
consultaţii în domeniul farmaceutic;
consultanţă privind îngrijirea sănătăţii;
furnizare de informaţii în materie de sănătate;
servicii de telemedicină.

(531) Clasificare Viena:011503; 240105;
240107; 270501; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08261
(151) 06/12/2016
(732) S.C. BET CAFE ARENA S.R.L., Bd.
Mircea Eliade nr. 2, Camera 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 08260
(151) 06/12/2016
(732) S.C. FRONT GUARD MOBILE
S.R.L., Str. Isaccei nr. 73, camera 7,
et. 4, Judeţul Tulcea, 820220,
TULCEA ROMANIA
(540)

1x2 BET CAFE ARENA
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
021C), verde (Pantone 363C)
(531) Clasificare Viena:260117; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare; distribuitoare

FRONT GUARD MOBILE
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automate de bilete.
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs); mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; baze de
date computerizate, baze de date electronice.
28 Jocuri, jetoane pentru jocuri, jocuri
electronice, jocuri de masă; maşini cu sloturi
(maşini de jocuri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare; servicii
de afisaj publicitar.
38 Telecomunicaţii, servicii de afişare
electronică (telecomunicaţii), comunicaţii prin
fibre optice, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea accesului la baze de
date, joncţiune pentru telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de cazino, jocuri
de noroc, exploatarea sălilor de joc, jocuri
on-line, loterii.
43 Servicii de alimentaţie publică; baruri,
cafenele, restaurante.

(210) M 2016 08235
(151) 06/12/2016
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.
Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

I BUY Smart - Catalog industrial pentru
achizitii rapide
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; comercializare în domeniu,
tratamentul textelor (redactare), editare.

˜˜˜˜˜˜˜

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

(210) M 2016 08262
(151) 06/12/2016
(732) S.C. PATISGAL S.R.L., Str. Milcov
nr. 165, judeţul Galaţi, 800567,
GALAŢI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:241314; 270512;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultura şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

BUCURIA GUSTULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08236
(151) 06/12/2016
(732) CENTRUL MEDICAL POLIMED
S.R.L., Str. Caraiman nr. 65, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

POLImed Centrul medical
12
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39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 08241
(151) 06/12/2016
(732) PALMEX CM S.R.L., Str.
Domneasca nr 40, Judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08251
(151) 06/12/2016
(732) S.C. OPTIMAL TRAVEL S.R.L.,
Str. Gheorghe Asachi nr. 15, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

PALMEX CM
(591) Culori revendicate:albastru închis
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereurii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

TRAIAN est. 1882 Grand Hotel
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
auriu
(531) Clasificare Viena:010105; 020101;
020122; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
13
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afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

uleiuri esenţiale aromate; esenţe eterice;
extrase din flori (parfumuri); săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; săruri pentru
albire; cosmetice; măşti cosmetice; luciu de
buze; rujuri; serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; produse pentru machiaj; pudră
pentru machiaj; mascara; creioane cosmetice;
ceară pentru mustaţă; lapte şi loţiuni
demachiante; creme cosmetice; creme pentru
albirea pielii; loţiuni pentru păr; şampoane
uscate; vopsele cosmetice; preparate pentru
ondularea părului; pastă de dinţi; apă de gură,
nu pentru uz medical; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; benzi pentru
împrospătarea respiraţiei; geluri de albire a
dinţilor; adezivi pentru uz cosmetic; loţiuni
după ras; apă de colonie; odorizante; preparate
din aloe vera pentru uz cosmetic; preparate
cosmetice pentru slăbire; preparate
depilatoare; pietre alaun (astringente);
antiperspirante (produse de toaletă); produse
antistatice pentru uz casnic; preparate pentru
albire (decoloranţi) pentru uz cosmetic;
substanţe astringente pentru uz cosmetic;
cenuşă vulcanică pentru curăţare; geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
servicii de marketing; servicii de promovare;
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor de înălbitori şi alte preparate pentru
spălare; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, scoarţă de
quillaja pentru spălat, balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, săpunuri, săpun
antiperspirant, parfumerie, ambra (parfum),
mosc (parfumerie), uleiuri esenţiale, uleiuri
eterice, uleiuri esenţiale aromate, esenţe
eterice, extrase din flori (parfumuri), săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical, săruri
pentru albire, cosmetice, măşti cosmetice,
luciu de buze, rujuri, serveţele impregnate cu

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08252
(151) 06/12/2016
(732) GUTIUM ALINA, Str. Mihai Viteazu
nr. 107, judeţul Ialomiţa, 925300,
URZICENI ROMANIA
(540)

Nympheum

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; scoarţa de quillaja
pentru spălat; balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săpunuri; săpun antiperspirant;
parfumerie; ambra (parfum); mosc
(parfumerie); uleiuri esenţiale; uleiuri eterice;
14
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tehnice; planificare urbană; design de
ambalaje; design de arte grafice; crearea,
mentenanţa şi găzduirea website-urilor.

loţiuni cosmetice, produse pentru machiaj,
pudră pentru machiaj, mascara, creioane
cosmetice, ceară pentru mustaţă, lapte şi
loţiuni demachiante, creme cosmetice, creme
pentru albirea pielii, loţiuni pentru păr,
şampoane uscate, vopsele cosmetice,
preparate pentru ondularea părului, pastă de
dinţi, apă de gură, nu pentru uz medical,
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei,
benzi pentru împrospătarea respiraţiei, geluri
de albire a dinţilor, adezivi pentru uz
cosmetic, loţiuni după ras, apă de colonie,
odorizante, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru slăbire,
preparate depilatoare, pietre alaun
(astringente), antiperspirante (produse de
toaletă), produse antistatice pentru uz casnic,
preparate pentru albire (decoloranţi) pentru uz
cosmetic, substanţe astringente pentru uz
cosmetic, cenuşă vulcanică pentru curăţare,
geluri de masaj altele decât pentru uz
medicinal (cu excepţia transportului lor),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online; realizarea de reclame; anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate; organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi/sau de
publicitate pentru produsele menţionate,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi/sau de publicitate pentru
domeniul cosmetic şi al înfrumuseţării.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
consultanţă de software computerizat; design
de software pentru computer; arhitectură;
consultaţii arhitecturale; studii de proiecte

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08253
(151) 06/12/2016
(732) ENGIE SERVICII S.R.L., Str. Arh.
Hârjeu Dumitru nr. 57, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti
(540)
ENGIE SERVICII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
15
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6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice; minereuri.
7 Maşini şi maşini-uneite; 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 vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente, nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

38 Telecomunicaţii.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08254
(151) 06/12/2016
(732) MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A., Route
L o u i s - B r a i l l e 10, C H - 1 7 6 3 ,
GRANGES-PACCOT ELVETIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
ON OFF READY

(300) Prioritate invocată:
56936/2016/07/06/2016/CH
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Anvelope pneumatice şi camere de aer
16
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pentru roţi de vehicule; benzi de rulare pentru
reşaparea pneurilor; şenile pentru vehicule cu
şenile (tracks for track vehicles).

(210) M 2016 08256
(151) 06/12/2016
(732) MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A., Route
Louis-Braille 10, CH-1763,
GRANGES-PACCOT ELVETIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08255
(151) 06/12/2016
(732) MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A., Route
L o u i s-Bra i l l e 1 0 , C H - 1 7 6 3 ,
GRANGES-PACCOT ELVETIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
URBAN PRO

(300) Prioritate invocată:
57128/2016/10/06/2016/CH

(540)
ROAD PRO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Anvelope pneumatice şi camere de aer
pentru roţi de vehicule; benzi de rulare pentru
reşaparea pneurilor; şenile pentru vehicule cu
şenile (tracks fortrack vehicles).

(300) Prioritate invocată:
57130/2016/10/06/2016/CH
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Anvelope pneumatice şi camere de aer
pentru roţi de vehicule; benzi de rulare pentru
reşaparea pneurilor; şenile pentru vehicule cu
şenile (tracks fortrack vehicles).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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clişee.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 08242
(151) 06/12/2016
(732) D A N A
EXECUTIVE
CONSULTING S.R.L., Comuna
Corbeanca, Str. Laguna Albastră nr.
110, Corp A, camera P-1-4, Judeţul
Ilfov, , SAT CORBEANCA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08243
(151) 06/12/2016
(732) T H I N K I N T E R N A T I O N A L
MANAGEMENT S.R.L., Bdul.
Splaiul Unirii nr. 86, et. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

MY DARLING
(591) Culori
verde

revendicate:grena,

galben,

(540)
(531) Clasificare Viena:050716; 250119;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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; caractere tipografice;

NE'ST

(531) Clasificare Viena:270512; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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; caracter tipografice,
clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, deocraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 08244
(151) 06/12/2016
(732) LATINO MAXI S.R.L., Şos.
Colentina nr. 81, bl. 84/I, sc. 1, et.1,
ap. 3, camera nr. 4, sector 2, 021165,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Baran

(531) Clasificare Viena:011515; 100304;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; 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;
caractere tipografice; forme de tipar.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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).

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

16 Hârtie şi carton; 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;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08245
(151) 06/12/2016
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Bd.
Unirii nr. 15, bl. B3, Birourile 8, 9, 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08246
(151) 06/12/2016
(732) NUCIFERE REGIA S.R.L., Str.
Bolyai nr. 20, ap. 4, jud. Mureş, ,
TARGU MUREŞ ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap.3, judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(540)

FARMACIA DE PE NET
(591) Culori revendicate:violet, verde
(531) Clasificare Viena:241322; 261121;
261125; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide; erbicide.

Nucifere regia
(591) Culori revendicate:maro, verde închis
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270515; 290112;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn.
29 Fructe conservate, congelate, uscate şi
gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi.
31 Produse agricole, horticole, forestiere;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, în
domeniul horticol.

(210) M 2016 08248
(151) 06/12/2016
(732) NIBURU SERVICE S.R.L., Str.
Roman Ciorogariu nr. 54, jud. Bihor,
, ORADEA ROMANIA
(540)
NIBURU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Case de marcat, sisteme pos, cântare
electronice, platforme de cântărire,
numărătoare de bancnote, sisteme de
etichetare, cititoare cod de bare, imprimante,
feliatoare, consumabile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a caselor
de marcat, sisteme pos, cântare electronice,
platforme de cântărire, numărătoare de
bancnote, sisteme de etichetare, cititoare cod
de bare, imprimante, feliatoare, comsumabile,
inclusiv prin lanţuri de magazine (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de instalare şi service pentru case
de marcat, sisteme pos, cântare electronice,
platforme de cântărire, numărătoare de
bancnote, sisteme etichetare, cititoare de cod
de bare, imprimante, feliatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08247
(151) 06/12/2016
(732) S . C .
NETWORK
ONE
DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
MOMKI KENDAMA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08249
(151) 06/12/2016
(732) C O N S T A N T
IMPORT
INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Pădurii nr. 7 Complex COSMOPOLIS
Faza 1, bl. A7, sc. 1, et. 1, ap. 102,
camera 1, jud. Ilfov, , ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS ROMANIA

(210) M 2016 08250
(151) 06/12/2016
(732) S.C. OPTIMAL TRAVEL S.R.L.,
Str. Gheorghe Asachi nr. 15, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

(540)

EURSUN
(531) Clasificare Viena:261101; 261113;
270502; 270508;
HOTEL ASTORIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Barcă pentru pescuit
20 Scaun pentru pescuit.
25 Costum pentru pescuit (îmbrăcăminte).
28 Undiţe, lansete, mulineta, ace (articol de
pescuit de producţie), huse (pentru accesorii
de pescuit), suport pentru lansete, juvelnic
(unelte pentru pescuit), plute (pentru pescuit),
umbrele pentru pescuit, senzori pentru pescuit,
fir textil (articol de pescuit), mincioc.

(591) Culori revendicate:galben
portocaliu, albastru închis

închis,

(531) Clasificare Viena:010104; 241508;
241521; 260323; 270502; 290113;
(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 2016 06006
(151) 21/03/2014
(732) PAPOUTSANIS S.A., 71 kilometer,
National Road Athens-Lamia, Vathi
Avlidos, GR-34100, HALKIDA
GRECIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

Olivia

(300) Prioritate invocată:
N223711/18/11/2013/GR
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Spuma de baie; săpunuri de toate felurile,
inclusiv săpunuri faciale, săpunuri de corp,
săpunuri exfoliere, săpunuri glicerină,
săpunuri lichide

˜˜˜˜˜˜˜

