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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 08106

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/12/2016 Primaria Municipiului Alba Iulia Centrul de Resurse - Academia
Doamnelor

Denumire
Marc|
(540)
CENTRU DE RESURSE Academia Doamnelor

2 M 2016 08107

14/12/2016 Primaria Municipiului Alba Iulia Centrul de Resurse - Academia
Doamnelor

PRODUS DIN SUFLET PENTRU
COMUNITATE

3 M 2016 08213

14/12/2016 BOJOC LIUDMILA

COSMATRIX basics basically
love

4 M 2016 08310

14/12/2016 S.C. NATURKING S.R.L.

NATURKING

5 M 2016 08427

14/12/2016 ÔERB{NESCU COSMIN-MARCEL ICJ Internal Control Journal

6 M 2016 08428

14/12/2016 RADULEA ION

SEMA OFFICE

7 M 2016 08429

14/12/2016 RADULEA ION

SEMA CITY

8 M 2016 08430

14/12/2016 MEDINET HYGIENE
CONSULTING S.R.L.

BIOSECURIZAT medinet
HYGIENE CONSULTING
www.medinethc.ro

9 M 2016 08431

14/12/2016 G{NESCU NICOLAE-SORIN

Ciorb|rie

10 M 2016 08432

14/12/2016 S.C. BOLTA RECE S.A.

BOLTA RECE

11 M 2016 08433

14/12/2016 S.C. MODELATOARE XTRM
ONLINE S.R.L.

Slim Secret

12 M 2016 08434

14/12/2016 S.C. PANOTERM
IMPORT-EXPORT S.R.L.

panoterm totul pentru hale
industriale

13 M 2016 08435

14/12/2016 S.C. LOGIC CONSULT S.R.L.

LOGIC CONSULT

14 M 2016 08436

14/12/2016 S.C. LOGIC CONSULT S.R.L.

ECHIPAMENTE DISCOUNT.RO

15 M 2016 08437

14/12/2016 MAN CRISTINA

valoris BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SERVICES

16 M 2016 08438

14/12/2016 S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L.

KÖNIG TRAKTOREN
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 08439

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/12/2016 S.C. ANA PAN S.A.

Cozottone

18 M 2016 08440

14/12/2016 S.C. ANA PAN S.A.

Cozonac Zburator

19 M 2016 08441

14/12/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
STEAGU ROÔU BRAÔOV

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
STEAGU ROSU BRASOV

20 M 2016 08442

14/12/2016 GRECU MIHNEA IOAN

XLAB SOLUTIONS

21 M 2016 08443

14/12/2016 GRECU MIHNEA IOAN

PURSUING THE EXCELLENCE

22 M 2016 08444

14/12/2016 S.C. CLEAR LINK S.R.L.

ZELLOON

23 M 2016 08445

14/12/2016 HUNITY EU S.R.L.

HUNITY EU

24 M 2016 08448

14/12/2016 CHINTOIU CRISTINA

VOGUE PROFESSIONAL

25 M 2016 08449

14/12/2016 TAF & LAINA PARTNERS S.R.L.

FASHION BY LAINA

26 M 2016 08450

14/12/2016 PREMIUM PORK
INTERNATIONAL A/S

Premium Porc

27 M 2016 08451

14/12/2016 AKBARI ALTEIMOURI FARID

SHIRAZ

28 M 2016 08452

14/12/2016 LUXURY INTERIORS DESIGN
S.R.L.

FRESHOUSE

29 M 2016 08453

14/12/2016 SOCIETATEA CONTAINER
FILLER & LOGISTIC S.R.L.

GRITSABLARE Solutii
Economice de Sablare &
Curatare

30 M 2016 08454

14/12/2016 ASOCIATIA BENZINARILOR
PRIVATI

ENERGIE abp ASOCIATIA
BENZINARILOR PRIVAÚI

31 M 2016 08455

14/12/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
BRAVE COMBAT

Brave Combat JIU JITSU
GRAPPLING MIXED MARTIAL
ARTS

2
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(540)
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14/12/2016
(210) M 2016 08106
(151) 14/12/2016
(732) Primaria Municipiului Alba Iulia Centrul de Resurse - Academia
Doamnelor, Calea Moţilor nr. 5A,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08107
(151) 14/12/2016
(732) Primaria Municipiului Alba Iulia Centrul de Resurse - Academia
Doamnelor, Calea Moţilor nr. 5A,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(540)

CENTRU DE RESURSE - Academia
Doamnelor
PRODUS DIN SUFLET PENTRU
COMUNITATE

(591) Culori revendicate:albastru indigo, roz
fucsia, gri
(531) Clasificare Viena:020301; 090709;
270501; 290113;

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu, alb, galben
(531) Clasificare Viena:020116; 020901;
090110; 260118; 260120; 260725;
290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08213
(151) 14/12/2016
(732) BOJOC LIUDMILA, Foişorul de
Foc nr. 1, et. 1, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(210) M 2016 08310
(151) 14/12/2016
(732) S.C. NATURKING S.R.L., Str.
Paraului nr. 5, Judeţul Mureş, 545500,
SOVATA 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)

(540)

NATURKING
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
COSMATRIX basics basically love

(531) Clasificare Viena:050314; 240902;
260116; 260118; 270501; 270509;
270512; 290112;

(531) Clasificare Viena:241708; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse dietetice, suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08449
(151) 14/12/2016
(732) TAF & LAINA PARTNERS S.R.L.,
Aleea Aliorului nr. 2, cam. 1, bl. A10,
sc. 1, et. 7, ap. 30, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08450
(151) 14/12/2016
(732) P R E M I U M
P O R K
INTERNATIONAL A/S,
Dannevirkevej 6,, 7000,
FREDERICIA DANEMARCA
(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.
12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(540)

FASHION BY LAINA
Premium Porc
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

(591) Culori revendicate:verde, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270521; 290112;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08444
(151) 14/12/2016
(732) S.C. CLEAR LINK S.R.L., Str. Ion
Luca Caragiale nr. 43, cam. nr. 3, bl.
I3, sc. D, et. M, ap. 82, Judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(210) M 2016 08451
(151) 14/12/2016
(732) AKBARI ALTEIMOURI FARID,
B-dul Pipera nr. 1H, vila T21, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(540)
SHIRAZ

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08445
(151) 14/12/2016
(732) HUNITY EU S.R.L., Str.
Lăcrămioarei nr. 4, bl. 9C, sc. 3, et. 1,
ap. 36, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

ZELLOON
(531) Clasificare Viena:170225; 260118;
270501; 270521;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ciasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

HUNITY EU

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270512; 270521;
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de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben (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).

(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 08452
(151) 14/12/2016
(732) LUXURY INTERIORS DESIGN
S.R.L., Str. Tampa nr. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl. 22A, ap. 11,
sector 6 BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08427
(151) 14/12/2016
(732) Ş E R B Ă N E S C U
COSMIN-MARCEL, Str. Ion
Câmpineanu nr. 24, bl. 18B, sc. B, et.
3, ap. 44, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

FRESHOUSE
(591) Culori
verde

revendicate:roşu,

albastru,
ICJ Internal Control Journal

(531) Clasificare Viena:070108; 070124;
260207; 270315; 270501; 290113;

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Jurnale; publicaţii; articole tipărite;
7
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tipărituri; produse de imprimerie; material
didactic, de instruire sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor); caractere tipografice;
forme de tipar; reviste de control intern.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Publicare şi editare de jurnale, reviste,
ziare, cărţi, studii, analize şi manuale în
domeniul controlului intern, precum şi în
domenii adiacente sau conexe controlului
intern; publicare multimedia de jurnale,
reviste, ziare, cărţi, studii, analize şi manuale;
publicarea on-line de jurnale, reviste, ziare,
cărţi, studii, analize şi manuale; educaţie;
instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare, creaţie şi proiectare
aferente; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

(210) M 2016 08453
(151) 14/12/2016
(732) SOCIETATEA CONTAINER
FILLER & LOGISTIC S.R.L.,
Incinta Port, Poarta 2, Clădirea
Administrativă Sorena nr. 1.8, Jud.
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

GRITSABLARE Solutii Economice de
Sablare & Curatare

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:011301; 011302;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
40 Servicii de sablare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08454
(151) 14/12/2016
(732) ASOCIATIA BENZINARILOR
PRIVATI, Str. Oneşti nr 25, Jud.
Vrancea, , ADJUD ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

(210) M 2016 08448
(151) 14/12/2016
(732) CHINTOIU CRISTINA, Şos.
Andronache nr. 23, et. 2, ap. 6, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
VOGUE PROFESSIONAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Cumpărare şi vânzare pentru terţi (servicii
de aprovizionare); achiziţie de bunuri şi
servicii pentru alte întreprinderi; servicii de
desfacere; servicii de import-export;
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail;
demonstraţii cu produse; prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane prin corespondenţă, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alt
mijloace de comunicaţii, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; promovarea bunurilor altora;
licenţe de servicii şi produse pentru terţi;
promovarea vânzărilor pentru terţi; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varieta
de produse de larg consum, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, saloane de
frumuseţe, pe bază de comandă prin poştă,

ENERGIE abp ASOCIATIA
BENZINARILOR PRIVAŢI
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

galben,

(531) Clasificare Viena:250119; 261101;
270501; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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produse pentru odorizarea aerului.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare; transport,
împachetare, ambalare, depozitare de produse
în tranzit, toate aceste servicii şi pentru
produsele: cosmetice pentru faţă, păr, unghii
şi corp, antiperspirante (produse de toaletă),
balsamuri, altele decât pentru uz medicinal,
săruri de baie, cu excepţia celor de uz medical,
măşti cosmetice, uleiuri cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, lapte
demachiant, creme cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
preparate de duş pentru igienă personală,
şampoane, balsamuri, vopsele cosmetice,
extrase din flori (parfumuri), baze pentru
parfumuri din flori, coloranţi pentru păr,
vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri
pentru păr, ceară pentru păr, fixativ pentru păr,
preparate pentru ondularea părului, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, agenţi de
ondulare şi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, luciu
de buze, rujuri, loţiuni pentru uz cosmetice,
produse pentru machiaj, produse de
demachiere, măşti cosmetice, geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumuri, produse
pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, produse de protecţie
solară, produse pentru bronzare (cosmetice),
şervetele impregnate cu loţiuni cosmetice;
odorizante, uleiuri esenţiale aromate, produse
de curăţare, truse cosmetice, cosmetice,
produse pentn odorizarea aerului.

internet sau prin alte mijloace de comunicaţii;
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi; intermediere de contracte de cumparare
şi vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane; închiriere de standuri de vânzare;
marketing de produse şi servicii pentru alte
persoane; organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare; servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, toate aceste servicii şi pentru
produsele: cosmetice pentru faţă, păr, unghii
şi corp, antiperspirante (produse de toaletă);
balsamuri, altele decât pentru uz medicinal,
săruri de baie, cu excepţia celor de uz medical,
măşti cosmetice, uleiuri cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, lapte
demachiant, creme cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
preparate de duş pentru igiena personală,
şampoane, balsamuri, vopsele cosmetice,
extrase din flori (parfumuri), baze pentru
parfumuri din flori, coloranţi pentru păr,
vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri
pentru păr, ceară pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului,
cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de ondulare şi de neutralizare a
ondulării permanente, uleiuri pentru uz
cosmetic, luciu de buze, rujuri, loţiuni pentru
uz cosmetic, produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentr uz medicinal; produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumuri, produse
pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, produse de protecţie
solară, produse pentru bronzare (cosmetice),
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
odorizante, uleiuri esenţiale aromate, produse
de curăţare, truse cosmetice, cosmetice,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08455
(151) 14/12/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
BRAVE COMBAT, Str. Constantin
Vodă nr. 6-8-8A, ap. 45, sector 5,
050318, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08429
(151) 14/12/2016
(732) RADULEA ION, Bld. Agronomiei
nr. 7-15, vila N.3_2, et. 4, ap.26,
sector 1, , Bucuresti ROMANIA
(540)

(540)

SEMA CITY
(591) Culori revendicate:galben, negru

Brave Combat JIU JITSU GRAPPLING
MIXED MARTIAL ARTS

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270522; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
090110; 270501; 270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
radio, televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată; servicii de promovare şi de
informare; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii; informaţii şi sfaturi
pentru consumatori, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă.
37 Exterminări, dezinsecţie şi deratizare
(altele decât pentru agricultură); servicii de
curăţenie domestică şi industrială.
44 Servicii pentru agricultură şi horticultură,
în special servicii de igienă; combaterea şi
distrugerea dăunătorilor, distrugerea
buruienilor, a termitelor, a paraziţilor, a
animalelor dăunătoare, pulverizare şi
împrăştiere de insecticide, pulverizare de
produse de protecţie a plantelor în agricultură,
consultanţă profesională şi informaţii în aceste
domenii.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08430
(151) 14/12/2016
(732) M E D I N E T
HYGIENE
CONSULTING S.R.L., Str. Ilie
Maduta bl. 327, ap. 1, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 08431
(151) 14/12/2016
(732) GĂNESCU NICOLAE-SORIN, Str.
Cernişoara nr. 94D, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

BIOSECURIZAT medinet HYGIENE
CONSULTING www.medinethc.ro
(531) Clasificare Viena:25; 250725;
260118; 260410; 2613; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzarea cu amănuntul sau cu
ridicata în legătură cu preparate şi produse
pentru curăţenie, echipamente şi instalaţii
sanitare şi servicii de dezinsecţie sau
deratizare, prezentarea produselor şi
serviciilor prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau

Ciorbărie
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12
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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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:240903; 240907;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Afaceri comerciale; servicii de
import-export; în special importul şi
comercializarea de maşini agricole şi piese de
schimb pentru acestea şi de tractoare şi piese
de schimb pentru acestea; regruparea în
avantajul terţilor de maşini agricole şi
tractoare, a pieselor auto în general respectiv
a pieselor de schimb pentru maşini agricole şi
tractoare şi accesorii pentru acestea (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod (comerţ intern şi internaţional).
39 Transport; ambalare şi depozitare maşini
agricole, tractoare, piese de schimb,
componente şi accesorii pentru acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08438
(151) 14/12/2016
(732) S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L.,
Str. Tribunul Andreica nr. 2/A,
310352, ARAD ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08439
(151) 14/12/2016
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie
Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Cozottone

(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;

KÖNIG TRAKTOREN
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 08441
(151) 14/12/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
STEAGU ROŞU BRAŞOV, Bd. 15
Noiembrie nr. 28, ap. 3, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08440
(151) 14/12/2016
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie
Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
ASOCIATIA CLUB SPORTIV STEAGU
ROSU BRASOV

(540)
Cozonac Zburator

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălăţminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumentede 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, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrarea a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Prelucratrea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi servicii de cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; proiectarea şi dezvoltarea
hardware şi software.

(210) M 2016 08442
(151) 14/12/2016
(732) GRECU MIHNEA IOAN, Str. Cpt.
Av. Alexandru Şerbănescu nr. 37-39,
bl.20, sc.B, et.2, ap.25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)

XLAB SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:011515; 050520;
261301; 261325; 270501; 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
15
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stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi servicii de cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; proiectarea şi dezvoltarea
hardware şi software.

(210) M 2016 08443
(151) 14/12/2016
(732) GRECU MIHNEA IOAN, Str. Cpt.
Av. Alexandru Şerbănescu nr. 37-39,
bl.20, sc.B, et.2, ap.25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)
PURSUING THE EXCELLENCE

˜˜˜˜˜˜˜
(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, ierbicide.
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumentede 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,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare magnetici,
discuri acustice; mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrarea
a datelor şi calculatoare; echipament pentru

(210) M 2016 08432
(151) 14/12/2016
(732) S.C. BOLTA RECE S.A., Str. Rece
nr. 10, judeţul Iaşi, 700115, IAŞI
ROMANIA
(540)
BOLTA RECE

(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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(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

(210) M 2016 08433
(151) 14/12/2016
(732) S.C. MODELATOARE XTRM
ONLINE S.R.L., Str. Franceza nr. 44,
Biroul nr. 5, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(531) Clasificare Viena:070118; 071508;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune brute şi aliajele lor;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice
cu excepţia celor electrice; lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; ţevi
metalice; case de bani şi casete (seifuri);
minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.

Slim Secret
(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 08435
(151) 14/12/2016
(732) S.C. LOGIC CONSULT S.R.L., Str.
Biserica Sf. Neculai nr. 45 R, Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi, 707305, SAT
BALCIU ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08434
(151) 14/12/2016
(732) S . C .
P A N O T E R M
IMPORT-EXPORT S.R.L., Şos.
Păcurari nr. 134, Cam. 2, judeţul Iaşi,
700545, IAŞI ROMANIA
(540)

LOGIC CONSULT
(591) Culori revendicate:violet, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
panoterm totul pentru hale industriale

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
17
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11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (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).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (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).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08436
(151) 14/12/2016
(732) S.C. LOGIC CONSULT S.R.L., Str.
Biserica Sf. Neculai nr. 45 R, Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi, 707305, SAT
BALCIU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08437
(151) 14/12/2016
(732) MAN CRISTINA, Str. Laborator nr.
123, bl. V14, sc. 3, ap. 99, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

valoris BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SERVICES
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
Orange 021C), gri (Pantone 444C)

ECHIPAMENTE DISCOUNT.RO
(591) Culori revendicate:galben, negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270525;
290112;

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
290112;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270522; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08428
(151) 14/12/2016
(732) RADULEA ION, Bld. Agronomiei
nr. 7-15, vila N.3_2, et. 4, ap.26,
sector 1, , Bucuresti ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate;conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
SEMA OFFICE
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(210) M 2016 06458
(151) 08/06/2006
(732) VALENTINO CAFFE SPA, Zona
Industriale, Viale Croazia 8, I-73100,
Lecce, ITALIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea; arome de cafea; băuturi pe bază de
cafea; produse vegetale care înlocuiesc
cafeaua; cafea verde (cafea brută); cafea
prăjită sau nu; cicoare (înlocuitori de cafea);
cafea cu lapte.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul de cafea
şi de produse în legătură cu cafeaua.

VALENTINO CAFFE
(300) Prioritate invocată:
0794309/09/12/2005/BX

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08211
(151) 14/12/2015
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUAL { , Str. Barbu
V|c|rescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREÔTI
(540)
DELICADOS

Cerere Conversie

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, Ûigarete, Ûig|ri de foi, tutun
pentru rulat propriile Ûigarete, tutun de pip|,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek;
snus; produse substituibile tutunului (nu în
scop medical); Ûigarete electronice; produse de
tutun în scopul de a fi înc|lzite; dispozitive
electronice Õi piesele acestora pentru a înc|lzi
Ûigarete sau tutun în vederea eliber|rii
aerosolului cu conÛinut de nicotin| pentru
inhalare; soluÛii de nicotin| lichid| pentru
utilizare în Ûigaretele electronice; articole
pentru fum|tori, hârtie pentru Ûigarete, tuburi
pentru Ûigarete, filtre pentru Ûigarete,
tabachere, cutii pentru Ûigarete, scrumiere,
pipe, aparate de buzunar pentru rularea
Ûigaretelor, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
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(210) M 2016 07646
(151) 30/12/2013
(732) ADAMA Irvita N.V., Pos Cabai
Office Park, Unit 13, Curaçao,
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREÔTI

Conversie

(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Fungicide.

(540)
BRISK

˜˜˜˜˜˜˜

