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Cereri M|rci publicate în 22.12.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 08413

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/12/2016 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
GRANDE GLORIA

2 M 2016 08424

15/12/2016 ASTI INTERNATIONAL S.R.L.

AUTENTICA ALPACA

3 M 2016 08446

15/12/2016 S.C. ELEPHANT DESIGN S.R.L.

Elephant Design a design-build
company

4 M 2016 08447

15/12/2016 S.C. ELEPHANT DESIGN S.R.L.

Feng Shui Cluj Armonie Õi
echilibru

5 M 2016 08456

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

EMACAR

6 M 2016 08457

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

POLIDUR

7 M 2016 08458

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

CARLUX

8 M 2016 08459

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

ACRIDUR

9 M 2016 08460

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

POLILUX

10 M 2016 08461

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

ALKIDUR

11 M 2016 08462

15/12/2016 S.C. KAYA INSPIRATION S.R.L.

Kaya Print

12 M 2016 08463

15/12/2016 STOLNICU ANA-MARIA

New Home concept

13 M 2016 08464

15/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

NITROCAR

14 M 2016 08465

15/12/2016 S.C. NOAVIDET S.R.L.

VIDET

15 M 2016 08466

15/12/2016 VLATAN KEEPER S.R.L.

RK RYAN KEEPER

16 M 2016 08467

15/12/2016 PATOI MARIUS-MIHAI

Black Flavour

17 M 2016 08468

15/12/2016 MOICA IOAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

AMURG

18 M 2016 08469

15/12/2016 S.C. SYMMETRICA S.R.L.

SYMMTECH
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 08470

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/12/2016 MOICA IOAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Denumire
Marc|
(540)
AMADOC

20 M 2016 08471

15/12/2016 S.C. SYMMETRICA S.R.L.

Symmetrica

21 M 2016 08472

15/12/2016 S.C. MODELATOARE XTRM
ONLINE S.R.L.

BODYSecret

22 M 2016 08473

15/12/2016 S.C. MICROFRUITS S.R.L.

VEG FRUITS MICROFRUITS

23 M 2016 08474

15/12/2016 S.C. MODELATOARE XTRM
ONLINE S.R.L.

8SEC

24 M 2016 08475

15/12/2016 S.C. LOUDMUSIC S.R.L.

BUNKER bucharest

25 M 2016 08476

15/12/2016 S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.

SOLACIUM PHARMA DIGEST
UNO

26 M 2016 08477

15/12/2016 S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.

SOLACIUM PHARMA Innovation
for health

27 M 2016 08478

15/12/2016 SHOTERIA BAR S.R.L.

STAÚIA FANTASTIC{

28 M 2016 08479

15/12/2016 S.C. TRITON S.R.L.

TRITON SCULE BETON

29 M 2016 08480

15/12/2016 S.C. TRITON S.R.L.

TRITON SCULE BETON.

30 M 2016 08481

15/12/2016 MOSTIRO FISHING SOLUTION
S.R.L.

ATTACK

31 M 2016 08482

15/12/2016 S.C. AVANGARDE SOLUTIONS
BIURO S.R.L.

IL KUTIUR

32 M 2016 08483

15/12/2016 S.C. PUBLISYS S.R.L.

WeddFest

33 M 2016 08484

15/12/2016 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU

BLUE LILY

34 M 2016 08485

15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY SHOW

35 M 2016 08486

15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY LIVE

36 M 2016 08487

15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY MULTIBINGO MULTIPLIC{-ÚI ÔANSELE DE
CÂÔTIG !

37 M 2016 08488

15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY BINGO
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2016 08489

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
UNIPLAY BINGO ACUMULAT
UNI MAGNIFICUL

39 M 2016 08490

15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY MULTIBINGO

40 M 2016 08491

15/12/2016 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

UNIPLAY BINGO BONUS

41 M 2016 08493

15/12/2016 S.C. DEURO BABY S.R.L.

K&R BABY

42 M 2016 08500

15/12/2016 MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED

BSB ARGES

43 M 2016 08501

15/12/2016 MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED

BSB OLT

44 M 2016 08502

15/12/2016 MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED

BSB DANUBE

45 M 2016 08503

15/12/2016 MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED

BSB MURES

46 M 2016 08504

15/12/2016 MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED

BSB ARTES SERVIANT VITA
British School of Bucharest

47 M 2016 08505

15/12/2016 DELIV ONTIME S.R.L.

DELIV
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(210) M 2016 08424
(151) 15/12/2016
(732) ASTI INTERNATIONAL S.R.L.,
Str. Aaron Florian nr. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08413
(151) 15/12/2016
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.
Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA
(540)

AUTENTICA ALPACA
GRANDE GLORIA

(591) Culori revendicate:negru, auriu

(531) Clasificare Viena:250110; 270501;
270519; 270522;

(531) Clasificare Viena:250721; 261107;
261108; 261113; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare;
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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;
clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducere şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08446
(151) 15/12/2016
(732) S.C. ELEPHANT DESIGN S.R.L.,
Str. Bucureşti nr. 51, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA 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 08447
(151) 15/12/2016
(732) S.C. ELEPHANT DESIGN S.R.L.,
Str. Bucureşti nr. 51, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA 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)

Elephant Design a design-build company
(591) Culori revendicate:verde

Feng Shui Cluj Armonie şi echilibru

(531) Clasificare Viena:030201; 030224;
270501; 270508; 290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(531) Clasificare Viena:011523; 011525;
270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrial, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08476
(151) 15/12/2016
(732) S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.,
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63,
Anexele B-C, stâlpii 3 4, et. 3, Cam.
10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ALEXANDER POPA, Str. Bibescu
Vodă, nr.2, bl.P5, sc.2, ap.25
Bucureşti
(540)

(210) M 2016 08477
(151) 15/12/2016
(732) S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.,
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63,
Anexele B-C, stâlpii 3 4, et. 3, Cam.
10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ALEXANDER POPA, Str. Bibescu
Vodă, nr.2, bl.P5, sc.2, ap.25
Bucureşti
(540)

SOLACIUM PHARMA DIGEST UNO

SOLACIUM PHARMA Innovation for
health

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena:260207; 260418;
270501; 270521;

(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.
44 Servicii de asistenţă medicală şi farmacie;
consiliere farmaceutică.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare; adjuvanţi pentru uz
medical; suplimente alimentare pe bază de
enzime; fermenţi pentru uz medical;
suplimente alimentare pe bază de minerale;
preparate farmaceutice.
44 Servicii de asistenţă medicală şi farmacie;
consiliere farmaceutică.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:030114; 090110;
240109; 270501; 270522; 290114;

(210) M 2016 08478
(151) 15/12/2016
(732) SHOTERIA BAR S.R.L., Str.
Alexandru Donici nr. 18, mansardă,
sc. 2, ap. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(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).
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).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale.

STAŢIA FANTASTICĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante; cazare temporară, servicii
oferite de baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08500
(151) 15/12/2016
(732) MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED, Str. Spetson nr. 23A,
Zavos Leda court, office B 301,, 4000,
MESA YITONIA CIPRU
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
BSB ARGES
(591) Culori revendicate:negru, pantone
871C, pantone 485C, pantone 425
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de la Nisa).
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).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale.

(210) M 2016 08501
(151) 15/12/2016
(732) MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED, Str. Spetson nr. 23A,
Zavos Leda court, office B 301,, 4000,
MESA YITONIA CIPRU
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
BSB OLT
(591) Culori revendicate:negru, pantone
871C, pantone 1375C, pantone 425
(531) Clasificare Viena:030701; 030719;
090110; 240109; 270501; 270522;
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
8
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incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale

(210) M 2016 08502
(151) 15/12/2016
(732) MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED, Str. Spetson nr. 23A,
Zavos Leda court, office B 301,, 4000,
MESA YITONIA CIPRU
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

BSB DANUBE
(591) Culori revendicate:negru, pantone
871C, pantone Medium Blue C,
pantone 425
(531) Clasificare Viena:031101; 031124;
090110; 240109; 270501; 270522;
290114;
(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
9
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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).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale.

(210) M 2016 08503
(151) 15/12/2016
(732) MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED, Str. Spetson nr. 23A,
Zavos Leda court, office B 301,, 4000,
MESA YITONIA CIPRU
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
BSB MURES
(591) Culori revendicate:negru, pantone
871C, pantone 347C, pantone 425
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
090110; 240109; 240118; 270501;
270522; 290114;
(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).
10
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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).
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).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale.

(210) M 2016 08504
(151) 15/12/2016
(732) MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED, Str. Spetson nr. 23A,
Zavos Leda court, office B 301,, 4000,
MESA YITONIA CIPRU
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI
(540)

BSB ARTES SERVIANT VITA British
School of Bucharest
(591) Culori revendicate:pantone 447C,
pantone 401C, pantone 730C, pantone
422C, pantone 401C, pantone 193C,
pantone 130C, pantone 3425C,
pantone 282C

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:030108; 030114;
030120; 030123; 030719; 090110;
240103; 240109; 240119; 270501;
290115;
(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
11

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 15.12.2016

(210) M 2016 08505
(151) 15/12/2016
(732) DELIV ONTIME S.R.L., Nr. 97A,
Jud. Prahova, MIROSLAVESTI
ROMANIA
(540)
DELIV

(210) M 2016 08467
(151) 15/12/2016
(732) PATOI MARIUS-MIHAI, Str.
Cetatea Veche nr. 2A, bl. 5, sc. C, ap.
36, sector 4, 041022, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii În domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

Black Flavour

(210) M 2016 08466
(151) 15/12/2016
(732) VLATAN KEEPER S.R.L., Str. Bela
Bartok nr. 1, ap. 7, judeţul Satu Mare,
445100, CAREI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)
RK RYAN KEEPER

(531) Clasificare Viena:110304; 270501;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea.
35 Baze de date computerizate (compilarea
informaţiilor în aplicaţii pentru mobil);
publicitate on-line pe o reţea de computere;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; materiale plastice pentru
ambalaj.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08468
(151) 15/12/2016
(732) MOICA IOAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Calea Semenicului
nr. 100, judeţul Timiş, , BUZIAS
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(210) M 2016 08469
(151) 15/12/2016
(732) S.C. SYMMETRICA S.R.L., nr. 27,
judeţul Suceava, 727600, COMUNA
VEREŞTI ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

(540)
SYMMTECH

AMURG

(591) Culori revendicate:negru, gri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
290112;
(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; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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

˜˜˜˜˜˜˜
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plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
forme de tipar.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
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 08470
(151) 15/12/2016
(732) MOICA IOAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Calea Semenicului
nr. 100, judeţul Timiş, , BUZIAS
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)
AMADOC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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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.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 08471
(151) 15/12/2016
(732) S.C. SYMMETRICA S.R.L., nr. 27,
judeţul Suceava, 727600, COMUNA
VEREŞTI ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

Symmetrica
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:241708; 261111;
270501; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(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; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
15
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(210) M 2016 08472
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MODELATOARE XTRM
ONLINE S.R.L., Str. Franceza nr. 44,
Biroul nr. 5, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) 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

(210) M 2016 08479
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel
Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA
(540)

(540)

TRITON SCULE BETON
(531) Clasificare Viena:240117; 241725;
270501;

BODYSecret

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Feronerie pentru PVC, pentru ferestre,
pentru dulapuri, pentru construcţii.
7 Unelte electrice, hidraulice, mecanice,
unelte utilizate cu maşini, chei tubulare
(unelte), freze (maşini-unelte), maşini-unelte
pentru polizat, unelte pentru faianţări (maşini),
unelte pentru tăiat metale (aparate),
aspiratoare.
8 Scule electrice (acţionate manual), scule
manuale şi instrumente pentru tratarea
materialelor şi pentru construcţie, reparaţie şi
întreţinere; pietre de şlefuit, pietre de ascuţit,
pietre pentru ascuţire manuală, pietre de
ascuţit abrazive, pietre abrazive (scule
manuale).
9 Îmbrăcăminte de protecţie folosite pentru
protecţia corpului în muncă; îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, echipamente
de protecţie în muncă: căşti, măşti, şepci,

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 15.12.2016

casnice; servicii de instalare, reparaţii şi
întreţinere de unelte, scule de mână, utilaje,
maşini, maşini-unelte, echipamente,
instrumente, aparate, toate destinate utilizării
în construcţii; întreţinere şi reparaţii de
motoare; informaţii legate de reparaţii;
furnizare de informaţii privind instalarea de
utilaje, maşini, maşini-unelte, unelte,
instrumente, aparate; reparaţii şi întreţinere de
clădiri; curăţarea maşinilor, a uneltelor şi a
utilajelor; întreţinere şi reparaţii de mobilier;
închiriere de unelte; închiriere de echipamente
de construcţii; închiriere şi întreţinere de
platforme de lucru; închiriere de echipamente
pentru reparaţii; închiriere de compresoare;
închiriere de vehicule pentru instalaţii de
demolare, reparaţii de articole de feronerie.
40 Închiriere de aparate de sudură; închiriere
de generatoare de curent electric; închiriere de
ventilatoare electrice pentru răcire; închiriere
de maşini pentru zdrobire, închiriere de
echipamente pentru purificarea apei şi a
aerului; închiriere de aparate pentru răcirea
spaţiului, de uz industrial.

ochelari încălţăminte industrială de protecţie,
lanterne de semnalizare.
11 Încălzitoare electrice industriale,
dezumidificatoare.
35 Afaceri comerciale ale magazinelor de
vânzare cu amănuntul, comerţ en-gross, prin
reviste şi cataloage specializate; comerţ
on-line, servicii de import- export al
produselor: feronerie pentru PVC, pentru
ferestre, pentru dulapuri, pentru construcţii,
unelte electrice, hidraulice, mecanice, unelte
utilizate cu maşini, chei tubulare (unelte),
freze (maşini-unelte), maşini-unelte pentru
polizat, unelte pentru faianţări (maşini), unelte
pentru tăiat metale (aparate), aspiratoare, scule
electrice, scule manuale şi instrumente pentru
tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere; pietre de şlefuit, pietre
de ascuţit, pietre pentru ascuţire manuală,
pietre de ascuţit abrazive, pietre abrazive,
îmbrăcăminte de protecţie folosite pentru
protecţia corpului în muncă, îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, echipamente
de protecţie în muncă: căşti, măşti, şepci,
ochelari, încălţăminte industrială de protecţie,
lanteme de semnalizare, încălzitoare
industriale, dezumidificatoare.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
de unelte, scule de mână, maşini,
maşini-unelte, utilaje; servicii de instalare,
reparaţii şi întreţinere de unelte, scule de
mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente, aparate, toate
destinate utilizării industriale; servicii de
instalare, reparaţii şi întreţinere de unelte,
sculte de mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente aparate, destinate
utilizării în agricultură, horticultură şi/sau
silvicultură; servicii de instalare, reparaţii şi
întreţinere de unelte, scule de mână, utilaje,
maşini, maşini-unelte, echipamente,
instrumente, aparate, toate destinate utilizării

˜˜˜˜˜˜˜
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(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 08473
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MICROFRUITS S.R.L., Str.
Padesu nr. 12, bl. 10, sc. 2, et. 8, ap.
61, sector 4, , 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

(210) M 2016 08474
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MODELATOARE XTRM
ONLINE S.R.L., Str. Franceza nr. 44,
Biroul nr. 5, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) 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)

8SEC
(591) Culori revendicate:verde, negru
VEG FRUITS MICROFRUITS

(531) Clasificare Viena:261106; 270501;
270711; 290112;

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

(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).
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050315; 050713;
050722; 250119; 260207; 270315;
270501; 290115;

18
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(210) M 2016 08475
(151) 15/12/2016
(732) S.C. LOUDMUSIC S.R.L., B-dul 1
Decembrie 1918, nr. 27D, Camera 2,
bl. PM76, sc. A, et. 2, ap. 15, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08456
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)

EMACAR
(531) Clasificare Viena:270501;

BUNKER bucharest

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, fimisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriora
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(591) Culori revendicate:galben
(531) Clasificare Viena:260304; 260305;
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).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08457
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 08458
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

POLIDUR
CARLUX

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08459
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 08460
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

ACRIDUR

POLILUX

(531) Clasificare Viena:270501;

(531) Clasificare Viena:270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, fimisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08461
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 08462
(151) 15/12/2016
(732) S.C. KAYA INSPIRATION S.R.L.,
Str. Deltei nr. 41, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

ALKIDUR
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

Kaya Print
(531) Clasificare Viena:260112; 261110;
261112; 270501;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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; reviste (publicaţii
periodice).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; distribuirea de
22

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 15.12.2016

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.
42 Design interior; servicii de design interior;
design pentru amenajări interioare, servicii de
consultanţă în domeniul designului interior;
furnizare de informaţii în domeniul designului
interior printr-un site web.

materiale publicitare tipărite; pregătire de
documente (lucrări de birou); pregătirea şi
distribuirea reclamelor; servicii de editare de
publicitate; editare şi actualizare texte
publicitare; servicii de redactare; prelucrare de
texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08463
(151) 15/12/2016
(732) STOLNICU ANA-MARIA, Str.
Petru Rareş nr. 8, ap. 1, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08464
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

NITROCAR
(531) Clasificare Viena:270501;
New Home concept

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(531) Clasificare Viena:170201; 170202;
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

˜˜˜˜˜˜˜
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(cutie depozitare lentile de contact, aplicatoare
lentile de contact, pensete pentru manevrare
lentile de contact), cu excepţia transportului,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii medicale, respectiv consultatii
optometrice (determinare dioptrii), servicii de
optică medicală, adaptare lentile de contact.

(210) M 2016 08465
(151) 15/12/2016
(732) S.C. NOAVIDET S.R.L., Str. Dr.
Iacob Felix nr. 87, FELIX OFFICE
BUILDING, etaj 4, biroul 4, secţiunea
4.4.21, sect .1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08486
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

VIDET

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:030904; 270507;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import şiregruparea în
avantajul terţilor unor produse incluse în clasa
5, respectiv soluţii pentru lentile de contact şi
produse pentru întreţinerea lentilelor de
ochelari, precum şi a unor produse incluse în
clasa 9, respectiv ochelari de vedere, ochelari
de soare, ochelari de protecţie pentru sport şi
alte activităţi, rame de ochelari, lentile pentru
ochelari cu sau fără dioptrii, lentile de contact
cu sau fără dioptrii, lentile de contact colorate,
accesorii pentru ochelari, tocuri de ochelari,
lănţişoare pentru ochelari, lavete pentru şters
lentilele; accesorii pentru lentile de contac

UNIPLAY LIVE
(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (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
24
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conform Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08487
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08488
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

(540)

(540)

UNIPLAY MULTIBINGO MULTIPLICĂ-ŢI ŞANSELE DE CÂŞTIG
!

UNIPLAY BINGO

(531) Clasificare Viena:241701; 260118;
261501; 270501;

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
25
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de Crăciun (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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

de Crăciun (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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08489
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08490
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

UNIPLAY MULTIBINGO
UNIPLAY BINGO ACUMULAT UNI
MAGNIFICUL

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
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sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08491
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08493
(151) 15/12/2016
(732) S.C. DEURO BABY S.R.L., Str.
Erou Dumitru Chivu nr. 44C, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI 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)

K&R BABY

UNIPLAY BINGO BONUS

(591) Culori revendicate:mov, gri

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501; 270517;

(531) Clasificare Viena:030519; 030520;
030524; 241725; 260115; 260118;
270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
27
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pentru polizat, unelte pentru faianţări (maşini),
unelte pentru tăiat metale (aparate),
aspiratoare.
8 Scule electrice (acţionate manual), scule
manuale şi instrumente pentru tratarea
materialelor şi pentru construcţie, reparaţie şi
întreţinere; pietre de şlefuit, pietre de ascuţit,
pietre pentru ascuţire manuală, pietre de
ascuţit abrazive, pietre abrazive (scule
manuale).
9 Îmbrăcăminte de protecţie folosite pentru
protecţia corpului în muncă; îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, echipamente
de protecţie în muncă: căşti, măşti, şepci,
ochelari încălţăminte industrială de protecţie,
lanterne de semnalizare.
11 Încălzitoare electrice industriale,
dezumidificatoare.
35 Afaceri comerciale ale magazinelor de
vânzare cu amănuntul, comerţ en-gross, prin
reviste şi cataloage specializate; comerţ
on-line, servicii de import- export al
produselor: feronerie pentru PVC, pentru
ferestre, pentru dulapuri, pentru construcţii,
unelte electrice, hidraulice, mecanice, unelte
utilizate cu maşini, chei tubulare (unelte),
freze (maşini-unelte), maşini-unelte pentru
polizat, unelte pentru faianţări (maşini), unelte
pentru tăiat metale (aparate), aspiratoare, scule
electrice (acţionate manual), scule manuale şi
instrumente pentru tratarea materialelor şi
pentru construcţie, reparaţie şi întreţinere;
pietre de şlefuit, pietre de ascuţit, pietre pentru
ascuţire manuală, pietre de ascuţit abrazive,
pietre abrazive (scule manuale), îmbrăcăminte
de protecţie folosite pentru protecţia corpului
în muncă, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, echipamente de
protecţie în muncă: căşti, măşti, şepci,
ochelari, încălţăminte industrială de protecţie,
lanteme de semnalizare, încălzitoare
industriale, dezumidificatoare.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08480
(151) 15/12/2016
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel
Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA
(540)

TRITON SCULE BETON.
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:241107; 241725;
270501; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Feronerie pentru PVC, pentru ferestre,
pentru dulapuri, pentru construcţii.
7 Unelte electrice, hidraulice, mecanice,
unelte utilizate cu maşini, chei tubulare
(unelte), freze (maşini-unelte), maşini-unelte
28
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37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
de unelte, scule de mână, maşini,
maşini-unelte, utilaje; servicii de instalare,
reparaţii şi întreţinere de unelte, scule de
mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente, aparate, toate
destinate utilizării industriale; servicii de
instalare, reparaţii şi întreţinere de unelte,
sculte de mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente aparate, destinate
utilizării în agricultură, horticultură şi/sau
silvicultură; servicii de instalare, reparaţii şi
întreţinere de unelte, scule de mână, utilaje,
maşini, maşini-unelte, echipamente,
instrumente, aparate, toate destinate utilizării
casnice; servicii de instalare, reparaţii şi
întreţinere de unelte, scule de mână, utilaje,
maşini, maşini-unelte, echipamente,
instrumente, aparate, toate destinate utilizării
în construcţii; întreţinere şi reparaţii de
motoare; informaţii legate de reparaţii;
furnizare de informaţii privind instalarea de
utilaje, maşini, maşini-unelte, unelte,
instrumente, aparate; reparaţii şi întreţinere de
clădiri; curăţarea maşinilor, a uneltelor şi a
utilajelor; întreţinere şi reparaţii de mobilier;
închiriere de unelte; închiriere de echipamente
de construcţii; închiriere şi întreţinere de
platforme de lucru; închiriere de echipamente
pentru reparaţii; închiriere de compresoare;
închiriere de vehicule pentru instalaţii de
demolare, reparaţii de articole de feronerie.
40 Închiriere de aparate de sudură; închiriere
de generatoare de curent electric; închiriere de
ventilatoare electrice pentru răcire; închiriere
de maşini pentru zdrobire, închiriere de
echipamente pentru purificarea apei şi a
aerului; închiriere de aparate pentru răcirea
spaţiului, de uz industrial.

(210) M 2016 08481
(151) 15/12/2016
(732) MOSTIRO FISHING SOLUTION
S.R.L., Str. Ing. Ermil Pangratti nr. 14,
et. 2, ap. 5, sector 1, 011884,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ATTACK
(531) Clasificare Viena:270501; 270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Scaune şi paturi pliante.
28 Unelte şi accesorii pentru pescuit,
incluzând mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă,
sfori de undiţă, dispozitive de ghidare pentru
sfoară de undiţă, mulinete, cârlige de undiţă,
linguriţe, momeală, momeală artificială, coşuri
pentru peşte, plute pentru undiţe, greutăţi
(plumb) de undiţă, plasă (în formă de sac)
pentru pescuit, saci de pescuit, mănuşi de
pescuit, cutii/casete pentru beţele de undiţă şi
lăzi pentru uneltele de pescuit.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor şi accesoriilor de sport, pescuit
sportiv, vânatoare şi camping, servicii de
import-export în domeniile sport, pescuit
sportiv, vânatoare şi camping, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

29

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 15.12.2016

(210) M 2016 08482
(151) 15/12/2016
(732) S.C. AVANGARDE SOLUTIONS
BIURO S.R.L., Str. Băiculeşti nr. 25,
bl. E 13, sc. A, ap. 37, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08483
(151) 15/12/2016
(732) S.C. PUBLISYS S.R.L., Str. Izei nr.
2, et. P, Judeţul Cluj, 400138, CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

WeddFest
(591) Culori revendicate:auriu, albastru
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270508; 290112;
IL KUTIUR
(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
învăţămînt (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:261107; 270501;
270508; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08484
(151) 15/12/2016
(732) N E A G O E
GHEORGHE
CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08485
(151) 15/12/2016
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

BLUE LILY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

UNIPLAY SHOW
(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (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).
38 Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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