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Cereri mărci publicate în data de 15.12.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08189 08/12/2016 S.C. TOURING EUROPABUS

ROMANIA S.R.L.
TRAVELBRANDS by
EUROLINES

2 M 2016 08302 08/12/2016 S.C. OCEAN ZEKI S.R.L. primo fast food

3 M 2016 08303 08/12/2016 MUZEUL MEMORIAL OCTAVIAN
GOGA

MUZEUL MEMORIAL
"OCTAVIAN GOGA"

4 M 2016 08305 08/12/2016 SOCE IMPEX S.A. Winners CENTER

5 M 2016 08306 08/12/2016 S.C. BRASHMORE
FRANCHISING COMPANY S.R.L.

MADNESS

6 M 2016 08307 08/12/2016 NICULAE LUCILIUS CRISTIAN Saint Germain boutique hotel

7 M 2016 08308 08/12/2016 S.C. DANUBIUS TRAVEL S.R.L. SMILE, RELAX, ENJOY YOUR
JOURNEY!

8 M 2016 08309 08/12/2016 S.C. DANUBIUS TRAVEL S.R.L. OBSESSED WITH YOU,
PROFESSIONALLY SPEAKING!

9 M 2016 08311 08/12/2016 AYURVEDA COSMETICS S.R.L. Bipha

10 M 2016 08312 08/12/2016 ECOPUR SYSTEM FILTRE S.R.L. TEHNOFIL

11 M 2016 08313 08/12/2016 CĂLIN FLORIN Conan Strong

12 M 2016 08315 08/12/2016 CĂLIN FLORIN BIG MARKET Bacanii Industriale
Gospodaresti

13 M 2016 08317 08/12/2016 CARGOPEDIA S.R.L. Bursa de transport marfă

14 M 2016 08318 08/12/2016 S.C. RAREŞ CONSTRUCT S.R.L. SIRACO

15 M 2016 08319 08/12/2016 CARGOPEDIA S.R.L. Bursa transporturilor de marfă

16 M 2016 08320 08/12/2016 KEHE IMPEX VICTORY S.R.L. R Rosso

17 M 2016 08321 08/12/2016 S.C. BIONATIV S.R.L. REMEDIU
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18 M 2016 08323 08/12/2016 RADU DRAGOS-ADRIAN Frank. dessert bar

19 M 2016 08324 08/12/2016 GEPETO IMPEX S.A. CĂMARA DOBROGEANĂ

20 M 2016 08325 08/12/2016 S.C. STAHL.RO EXPERT S.R.L. S STAHL.ro SISTEME DE OTEL

21 M 2016 08326 08/12/2016 BĂNUŢĂ DANA-CRISTINA
IOSIP OANA-MIHAELA
MIHĂESCU HORIA-MIRCEA

LABORATORUL trăznit

22 M 2016 08327 08/12/2016 S.C. PGS GLOBAL TRADING
S.R.L.

BIOMINI

23 M 2016 08328 08/12/2016 S.C. COLDEA CONSTRUCŢII
S.R.L.

COLDEA

24 M 2016 08329 08/12/2016 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA CORDYCEPS
10/30/1 Ciuperca Tibetană Forte

25 M 2016 08331 08/12/2016 S.C. PATROL DPI. DIR
SECURITY S.R.L.

PATROL DPI DIR SECURITY
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(210) M 2016 08189
(151) 08/12/2016
(732) S.C. TOURING EUROPABUS

ROMANIA S.R.L., B-dul Alexandru
Ioan Cuza nr. 5A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TRAVELBRANDS by EUROLINES

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, bleu

 (531) Clasificare Viena:030706; 030724;
240723; 270501; 290114;  

(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)
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08302
(151) 08/12/2016
(732) S.C. OCEAN ZEKI S.R.L., Str.

Novaci nr. 8, bl. P57, sc. 1, et. 5, ap.
16, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

primo fast food

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270315;

270501; 270508; 270509; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08303
(151) 08/12/2016
(732) M U Z E U L  M E M O R I A L

OCTAVIAN GOGA, Str. Principală,
nr. 4, Jud. Cluj, , CIUCEA
ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL MEMORIAL "OCTAVIAN
GOGA"

(591) Culori revendicate:verde, crem, alb,
negru, gri, maro, maro roşcat

(531) Clasificare Viena:050108; 061905;
070101; 290115;  

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

9 Suporturi cu înregistrări audiovizuale;
înregistrări de sunet sau imagini; publicaţii
electronice descărcabile; suporturi de
înregistrare magnetice; programe şi software
de calculator pe diverse suporturi media şi
diverse moduri de distribuţie; catalog cu
colecţii electronice; magneti decorativi. 
14 Ceasuri; insigne din metale preţioase;
casete pentru ceasornicărie; cutii pentru
ceasuri (prezentare); monezi; brelocuri;
insigne; casete de bijuterii; suvenire din cupru.

16 Produse de imprimerie; periodice şi
publicaţii neperiodice; cărţi; semne de cărţi;
reviste; broşuri; albume; foi volante; postere;
cataloage; fotografii; afişe; calendare; jurnale
şi agende; carneţele; carnete (papetărie);
suveniruri din hârtie; hârtie şi materiale
plastice pentru ambalat sau împachetat,
ambalaje (papetărie); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
tipărituri; orare imprimate; papetărie; invitaţii;
felicitări; suporturi pentru cărţi; cutii din
carton sau hârtie; suporturi din hârtie; plicuri;
fluturaşi publicitari; tăvi pentru scrisori;
stilouri, creioane, pixuri; timbre de
corespondenţă; cărţi postale; materiale
didactice; caractere tipografice; clişee;
şerveţele de hârtie, feţe de masă din hârtie;
gravuri; obiecte de artă litografice; tipărituri
de artă; poze de artă; hârtie de uz artistic;
hârtii pentru industria grafică; reproduceri de
artă grafică; reproduceri artistice.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online;
distribuirea de materiale publicitare, şi anume
pliante, prospecte, broşuri, distribuirea de
materiale marketing ş i  materiale
promoţionale; conducerea şi administrarea
afacerilor; gestiunea afacerilor comerciale;
relaţii publice şi relatii cu clienţii; lucrări de
birou; servicii de comercializare; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; publicare de texte publicitare sau de
stimulare a vânzărilor; intermediere şi
organizare de licitaţii şi expoziţii cu scopuri
comerciale; colectarea şi sistematizarea
documentelor istorice; sistematizare şi
prelucrare de date şi protecţia colecţiilor;
compilarea şi sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate; toate aceste
servicii în legatură cu serviciile din clasa 41.
41 Servicii furnizate de muzee; administrarea
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muzeelor; servicii prestate de muzee; servicii
de galerii de artă; servicii de bibliotecă;
servicii de editare; servicii de instruire,
educaţie, pregătire şi divertisment; organizare
de evenimente culturale şi sociale; planificare
şi organizare de expoziţii, simpozioane,
colocvii, conferinţe, cursuri, concursuri,
festivaluri şi reuniuni în scopuri culturale sau
de educaţie; prezentarea pentru public de artă
şi literatură, în scopuri culturale şi de educaţie;
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08305
(151) 08/12/2016
(732) SOCE IMPEX S.A., Str. Dorobanţilor

nr. 29, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

Winners CENTER

(531) Clasificare Viena:260301; 270501;
270507; 270509; 270511;  

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

36 Investiţii imobiliare; afaceri imobiliare;
gestiunea bunurilor imobiliare; gestionarea

investiţiilor imobiliare; servicii fiduciare
imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare;servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare; formare
de consorţii imobiliare; organizare de
închirieri imobiliare; investiţii în proprietăţi
imobiliare; consultanţă privind bunuri
îmobiliare; servicii de achiziţii imobiliare;
administrare de proprietăţi imobiliare;
administrare de bunuri imobiliare; servicii
privind afaceri imobiliare; gestionare de
proprietăţi imobiliare; planificare de investiţii
imobiliare; asigurare de proprietăţi imobiliare;
servicii de consultanţă în materie de bunuri
imobiliare; furnizare de informaţii privind
bunuri imobiliare şi terenuri; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale;
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăţi imobiliare;
intermediere de contracte pentru arendarea şi
închirierea de proprietăţi imobiliare; servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de clădiri; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare
cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08306
(151) 08/12/2016
(732) S . C .  B R A S H M O R E

FRANCHISING COMPANY S.R.L.,
Aleea Magnoliei nr. 12, bl. 99, sc. B,
ap. 7, judeţul Braşov, 500382,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)
MADNESS

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08307
(151) 08/12/2016
(732) NICULAE LUCILIUS CRISTIAN,

Piaţa Luminii nr. 9, Jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

Saint Germain boutique hotel

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:070101; 070124;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm

protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08311
(151) 08/12/2016
(732) AYURVEDA COSMETICS S.R.L.,

Str. Iuliu Maniu nr. 47, camera 429,
et. 4, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
ADRIAN TOMESCU, Str. Poet
Vasile Carlova nr. 2, bl.A7bis, ap.74,
Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Bipha

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08308
(151) 08/12/2016
(732) S.C. DANUBIUS TRAVEL S.R.L.,

Clădirea Danubius-Zona Complex
Pelican, Jud. Constanţa, 900001,
MAMAIA ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SMILE, RELAX, ENJOY YOUR
JOURNEY!

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, comert.
39 Transport de persoane, inclusiv transport
turistic cu autocare, organizare de călătorii şi
asistenţă turistică, servicii de tur operator
privind transportul, agenţie de voiaj,
rezervarea şi vânzarea biletelor de călătorie,
inclusiv vânzări bilete de avion, organizare
croaziere, organizarea tururilor, închiriere
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
brokeraj de transport, închiriere de maşini,
livrări de flori, de bunuri, escortarea
călătorilor, rezervări de transport, vizitare
(turism), transport de valori.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi susţinerea
de colocvii, concerte, conferinţe, congrese,
seminalii şi simpozioane, organizare
concursuri de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de sport pentru
campare, servicii de club, organizare
competiţii, închiriere echipament de
scufundari, servicii de amuzament şi informaţii
despre posibilităţi de amuzament, servicii de

campinguri de vacanţă, informaţii despre
posibilităţi de recreere, organizarea balurilor,
servicii de impresariat, planificarea
petrecerilor, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), închiriere echipamente
sportive, cu excepţia vehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08309
(151) 08/12/2016
(732) S.C. DANUBIUS TRAVEL S.R.L.,

Clădirea Danubius-Zona Complex
Pelican, Jud. Constanţa, 900001,
MAMAIA ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

OBSESSED WITH YOU,
PROFESSIONALLY SPEAKING!

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, comerţ.
39 Transport de persoane, inclusiv transport
turistic cu autocare, organizare de călătorii şi
asistenţă turistică, servicii de tur operator
privind transportul, agenţie de voiaj,
rezervarea şi vânzarea biletelor de călătorie,
inclusiv vânzări bilete de avion, organizare
croaziere, organizarea tururilor, închiriere
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de
călătorie, brokeraj de transport, închiriere de
maşini, livrări de flori, de bunuri, escortarea
călătorilor, rezervări de transport, vizitare
(turism), transport de valori.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
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sportive şi culturale, organizarea şi susţinerea
de colocvii, concerte, conferinţe, congrese,
seminalii şi simpozioane, organizare
concursuri de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de sport pentru
campare, servicii de club, organizare
competiţii, închiriere echipament de
scufundari, servicii de amuzament şi informaţii
despre posibilităţi de amuzament, servicii de
campinguri de vacanţă, informaţii despre
posibilităţi de recreere, organizarea balurilor,
servicii de impresariat, planificarea
petrecerilor, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), închiriere echipamente
sportive, cu excepţia vehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08312
(151) 08/12/2016
(732) ECOPUR SYSTEM FILTRE S.R.L.,

Str. Nicoleştilor, nr. 11, Jud. Olt, ,
NICOLAE TITULESCU ROMANIA

(540)

TEHNOFIL

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08326
(151) 08/12/2016
(732) BĂNUŢĂ DANA-CRISTINA, Str.

Mexic nr. 2, bl. i3, sc. 1, et. 4, ap. 15,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(732) IOSIP OANA-MIHAELA, Bd.
Pipera nr. 25A, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(732) MIHĂESCU HORIA-MIRCEA,
Bd. Pipera nr. 29, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

LABORATORUL trăznit

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena:040505; 050713;
170503; 191105; 191109; 200105;
270501; 290113;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08327
(151) 08/12/2016
(732) S.C. PGS GLOBAL TRADING

S.R.L., Str. Aurel Perşu nr. 132-158,
parcela 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BIOMINI

(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08328
(151) 08/12/2016
(732) S.C. COLDEA CONSTRUCŢII

S.R.L., Aleea Godeanu nr. 12, bl. 21,
sc. 3, ap. 33, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

COLDEA

(591) Culori revendicate:Pantone Black C,
Pantone 143 C

(531) Clasificare Viena:071522; 260409;
270501; 290112;  

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

35 Servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în
construcţii; servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare;
administraţie comercială.
37 Construcţii de clădiri rezidenţiale şi
comerciale; construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08313
(151) 08/12/2016
(732) CĂLIN FLORIN, Str. Nicolae

Titulescu nr. 13, Judeţul Olt, ,
CORABIA ROMANIA 

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

(540)

Conan Strong

(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
020123; 270501; 270524;  

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

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 şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web;
publicitate on-line intr-o reţea computerizată,
operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08329
(151) 08/12/2016
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Florilor 1085 bis, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Extracte Standardizate HERBAGETICA
CORDYCEPS 10/30/1 Ciuperca Tibetană
Forte

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

(531) Clasificare Viena:030724; 240907;
250119; 260118; 270501; 290114;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08331
(151) 08/12/2016
(732) S.C. PATROL DPI. DIR

SECURITY S.R.L., Str. VG Paleolog
nr. 5, bl. 46B1, sc. 1, ap. 10, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

PATROL DPI DIR SECURITY

(531) Clasificare Viena:040303; 040515;
090110; 170302; 230101; 240109;
240113; 270501;  

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

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 08315
(151) 08/12/2016
(732) CĂLIN FLORIN, Str. Nicolae

Titulescu nr. 13, Judeţul Olt, ,
CORABIA ROMANIA 

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

(540)

BIG MARKET Bacanii Industriale
Gospodaresti

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;  

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

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 şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08317
(151) 08/12/2016
(732) CARGOPEDIA S.R.L., Şos. Iancului,

nr. 53, bl. 102B, sc. A, ap. 40, sector 2,
021719, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bursa de transport marfă

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

35 Servicii de birou; publicitate şi marketing.
39 Transport de marfă.
42 Creare şi întreţinere de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08318
(151) 08/12/2016
(732) S.C. RAREŞ CONSTRUCT S.R.L.,

Str. Jina nr. 34, jud Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

SIRACO

(531) Clasificare Viena:270502; 270511;
270517;  

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

2 Colorani, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării

lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare,de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08319
(151) 08/12/2016
(732) CARGOPEDIA S.R.L., Şos.

Iancului, nr. 53, bl. 102B, sc. A, ap.
40, sector 2, 021719, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bursa transporturilor de marfă

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

35 Servicii de birou; publicitate şi marketing.
39 Transport de marfă.
42 Creare şi întreţinere de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08320
(151) 08/12/2016
(732) KEHE IMPEX VICTORY S.R.L.,

Str. Vigoniei nr. 8, bl. 10, sc. 6, etaj 2,
ap. 171, camera 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

R Rosso

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010113; 010125;

270504; 270521; 290113;  

(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 servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08321
(151) 08/12/2016
(732) S.C. BIONATIV S.R.L., Str. Miniş

nr. 8, bl.PM91, sc. B, etaj 1, ap. 63,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

REMEDIU

(591) Culori revendicate:gri, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

270524; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08323
(151) 08/12/2016
(732) RADU DRAGOS-ADRIAN, Str.

Şoimului nr. 16, sc. C, etaj 2, ap. 35,
jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

Frank. dessert bar

(531) Clasificare Viena:241702; 260101;
270501;  

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

29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă, ciocolată.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
43 Restaurante, cafenele, bar-uri,
snack-bar-uri, servicii de furnizare mâncare şi
băuturi, servicii de catering, inclusiv online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08324
(151) 08/12/2016
(732) GEPETO IMPEX S.A., Str. Tulcei

nr. 148, Judeţul Constanţa, , LUMINA
ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

CĂMARA DOBROGEANĂ

(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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(210) M 2016 08325
(151) 08/12/2016
(732) S.C. STAHL.RO EXPERT S.R.L.,

S t r .  T a b e r e i  n r .  1 A ,  I N
CLADIREA/HALA, jud. Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

S STAHL.ro SISTEME DE OTEL

(591) Culori revendicate:galben (pantone
7409C, gri deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:241707; 270501;

270510; 270521; 290113;  

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

6 Construcţii metalice; structuri din otel; bară
din oţel; grinzi din oţel; stâlpi din oţel; ţevi din
oţel; şine de oţel; grilaje din oţel; construcţii
din oţel; prefabricate din oţel; ţevi din oţel
inoxidabil; tuburi din oţel inoxidabil;stâlpi
(popi) din oţel; oţel brut sau semifabricat;
cadre de oţel pentru construcţii; oţel sub formă
de bară;oţel sub formă de tije; oţel sub formă
de rulou; oţel sub formă de cilindru; piese
turnate din oţel [semifabricate]; oţel sub formă

de folii; materiale de construcţie din oţel; oţel
sub formă de benzi; oţel sub formă de foi; oţel
sub formă de plăci; tuburi din oţel tras la rece;
tuburi din oţel laminat la cald; tuburi din oţel,
inclusiv cele laminate, decapate sau şlefuite.
35 Administrarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor aproduselor
diverse (exceptând transportul) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi servicii de informare a
consumatorilor; servicii de comenzi online;
publicitate; servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la materiale de construcţii; servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcţii;servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de
construcţii; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de construcţii; servicii
administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcţii.
37 Construcţii; lucrări de construcţie de
structuri din oţel; construcţia de structuri de
oţel pentru clădiri;construcţie de structuri din
oţel; închiriere de stâlpi de oţel; servicii de
construcţii; servicii de construcţii civile;
lucrări de reparaţii în construcţii; informaţii în
materie de construcţii; servicii de
management în construcţii; construcţii şi
reparaţii de clădiri; construcţii şi demolări de
clădiri; servicii de dezvoltare imobiliară
[construcţii]; instalare de elemente fabricate
de construcţii; lucrări de construcţii de
inginerie civilă; construcţii de clădiri
rezidenţiale şi comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜


