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Cereri m|rci publicate în 25.11.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 07863 18/11/2016 S.C. NATUREVO S.R.L. FLEXITECHAGRO

2 M 2016 07864 18/11/2016 S.C. NATUREVO S.R.L. NATUREVO

3 M 2016 07865 18/11/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

Niks

4 M 2016 07866 18/11/2016 S.C. PIGALO PRESTA SERV
S.R.L.

PIGALO PRESTA SERV

5 M 2016 07868 18/11/2016 S.C. ENTEC S.R.L. ENTEC

6 M 2016 07869 18/11/2016 S.C. SMART TOURS S.R.L. vacanÛe smart

7 M 2016 07870 18/11/2016 NEGOESCU BOGDAN
ALEXANDRU

MAGAZINUL
FRIGOTEHNISTULUI

8 M 2016 07871 18/11/2016 OLOSUTEAN-GRIGOROSCUTA
RARES-BOGDAN

SIMPLE RETRO BLUES

9 M 2016 07872 18/11/2016 S.C. PRYM FASHION ROMANIA
S.R.L.

PF

10 M 2016 07873 18/11/2016 TAKKA ROOF S.R.L. TAKKA ROOF SYSTEMS

11 M 2016 07874 18/11/2016 S.C. VUP PROD S.R.L. VUP PROD

12 M 2016 07875 18/11/2016 ZGARDAN MIHAI EDITURA RADULESCU

13 M 2016 07876 18/11/2016 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Mereu pe +

14 M 2016 07877 18/11/2016 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Antreprenor Curajos

15 M 2016 07878 18/11/2016 ALTIPARMAK RALUCA SORINA IDEAL INOX

16 M 2016 07879 18/11/2016 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Antreprenor Solidar

17 M 2016 07880 18/11/2016 BRD - Groupe Societe Generale
S.A.

Antreprenor Vizionar

18 M 2016 07881 18/11/2016 BRD - Groupe Societe Generale
S.A.

Azi pe +
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19 M 2016 07882 18/11/2016 BRD - Groupe Societe Generale
S.A.

Senior pe +

20 M 2016 07883 18/11/2016 BRD - Groupe Societe Generale
S.A.

Antreprenor Optimist

21 M 2016 07884 18/11/2016 BRD - Groupe Societe Generale
S.A.

Student pe +

22 M 2016 07885 18/11/2016 BRD - Groupe Societe Generale
S.A.

Sprint pe +

23 M 2016 07886 18/11/2016 S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX
S.R.L.

TI TEHNOINSTRUMENT we
know how

24 M 2016 07887 18/11/2016 BET CLUB SISTEM S.R.L. PublicWin

25 M 2016 07888 18/11/2016 S.C. TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

COPACTIV

26 M 2016 07889 18/11/2016 BONDOC DAN-CONSTANTIN SalateOnline

27 M 2016 07890 18/11/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

CASA LUX

28 M 2016 07891 18/11/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

LUX AUTO

29 M 2016 07892 18/11/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

PUFARINE DOMA

30 M 2016 07893 18/11/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

PUFIDOM

31 M 2016 07894 18/11/2016 LONDON ONE S.R.L. LONDON ONE CLUB CAFFE

32 M 2016 07895 18/11/2016 CMA TEAM VIBE SRL-D Mina Cezzi

33 M 2016 07896 18/11/2016 S.C. EURO NARCIS S.R.L. EN euro narcis

34 M 2016 07897 18/11/2016 S.C. SONYA MOD S.A. Mega Nails by Melkior

35 M 2016 07898 18/11/2016 CHITARU MIRCEA Lelia Shoes

36 M 2016 07899 18/11/2016 OIEÔDEAN NICOLAE Acht Bier

37 M 2016 07900 18/11/2016 S.C. C.A.N. 2000 TRADING S.R.L. PescaD'oro

38 M 2016 07901 18/11/2016 ELECTRO PRO CONNECT S.R.L. ROTTER
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39 M 2016 07902 18/11/2016 S.C. ALBRAU PROD S.A. Zimbru PREMIUM
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(210) M 2016 07888
(151) 18/11/2016
(732) S.C. TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. Domniţa Ruxandra nr. 12,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

COPACTIV

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, verde

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270508; 290113;  

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

9 Aplicatii software pentru calculator
descărcabile; programe de calculator în
legatură cu domeniul medical; programe de
calculator şi aplicaţii pentru dispozitivele
mobile; programe de calculator pentru
dispozitivele wireless; software de asistenţă;
aplicaţii software descărcabile pentru
dispozitivele mobile; programe de calculator
descărcabile pentru monitorizare şi analiză la
distanţă.
44 Consultanţă în legatură cu asistenţă
medicală; servicii de informare în legatură cu
asistenţă medicală; servicii patologice

referitoare la tratamentul persoanelor; servicii
de asistenţă medicală; servicii de îngrijire
medicală şi analiză referitoare la tratamentul
pacienţilor; servicii de informare medicală;
servicii de tratament medical; furnizarea de
informaţii către pacienţi în domeniul
administrării medicamentelor; furnizarea de
informaţii medicale; furnizarea de informaţii
în legatură cu prepararea şi distribuirea
medicamentelor; furnizarea de informaţii
farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07889
(151) 18/11/2016
(732) BONDOC DAN-CONSTANTIN,

Str. Valea Cerbului, nr. 2, bl. N12, sc.
3, ap. 34, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SalateOnline

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07890
(151) 18/11/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE

S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

CASA LUX

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07891
(151) 18/11/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE

S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

LUX AUTO

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

37 Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07892
(151) 18/11/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE

S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

PUFARINE DOMA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07893
(151) 18/11/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE

S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

PUFIDOM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07894
(151) 18/11/2016
(732) LONDON ONE S.R.L., Str. Carol I,

nr. 48, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

LONDON ONE CLUB CAFFE
  
(531) Clasificare Viena:011514; 011515;

011519; 240901; 250119; 270501;  

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

41 Servicii de cluburi (discoteci); cluburi de
noapte; cluburi de fani; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de cluburi de fani; servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club); servicii de club de
cabaret; rezervări pentru spectacole de
divertisment; servicii ale centrelor de
divertisment; rezervarea de săli de
divertisment; organizare de concursuri
telefonice (divertisment); organizare de
festivaluri pentru divertisment; divertisment
de tipul spectacolelor aviatice; organizare de
evenimente pentru divertisment; furnizare de
divertisment prin telefon; divertisment de tipul
festivalurilor etnice; divertisment interactiv
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07895
(151) 18/11/2016
(732) CMA TEAM VIBE SRL-D, Str.

Petre Dulfu, nr. 106A, Jud.
Maramureş, , ULMENI 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

(540)

Mina Cezzi

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07896
(151) 18/11/2016
(732) S.C. EURO NARCIS S.R.L., Str.

Mureşului nr. 1/A, judeţul Mureş, ,
NAZNA ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

EN euro narcis

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
288C), gri (pantone gold gray 25)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270522; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialului lemnos şi al materialelor de
construcţii şi echipamentelor sanitare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07897
(151) 18/11/2016
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, 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

(540)

Mega Nails by Melkior

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;

270509;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Produse pentru îngrijirea unghiilor, ojă, lac
pentru unghii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07863
(151) 18/11/2016
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, et. 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FLEXITECHAGRO

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), verde închis (Pantone
7483C), verde deschis (Pantone 376C)

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

290112;  

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

1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură;
adezivi.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputurilor pentru agricultură, adică: pesticide,
fertilizanţi, îngrăşăminte, bioregulatori,

stimulatori de creştere şi metabolism, sămânţă
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07864
(151) 18/11/2016
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, et. 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NATUREVO

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), verde închis (Pantone
7483C), verde deschis (Pantone 376C)

  
(531) Clasificare Viena:051102; 270501;

270508; 270511; 290112;  

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

1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură;
îngrăşăminte.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputurilor pentru agricultură adică: produse
pentru protecţia plantelor, pesticide,
fertilizanţi, îngrăşăminte, bioregulatori,
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stimulatori de creştere şi metabolism,
sămânţă.
44 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07865
(151) 18/11/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
jude ţul  I l fov,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Niks

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

30 Biscuiţi, produse de patiserie, dulciuri
(ciocolată, spume de desert, chec, napolitane,
caramele), zahăr, orez, făină şi preparate din
cereale.
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor incluse în clasa
30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07898
(151) 18/11/2016
(732) CHITARU MIRCEA, Bdul. 1

Decembrie 1918 nr. 43, bl. J42, sc. 5,
ap. 70, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lelia Shoes

(591) Culori revendicate:pantone 318 C,
pantone black C

  
(531) Clasificare Viena:090901; 090903;

270501; 290112;  

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

25 Încălţăminte impermeabilă; balerini
(încălţăminte); încălţăminte pentru bărbaţi;
încălţăminte de stradă; încălţăminte pentru
bebeluşi; încălţăminte pentru bărbaţi şi femei;
pantofi de ocazie; pantofi cu toc înalt; pantofi
cu talpă joasă; încălţăminte pentru femei;
ghete; ghete sport; cizme şi ghete;
încălţăminte pentru sport; mocasini;
încălţăminte pentru copii; papuci din piele;
pantofi de sport.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07866
(151) 18/11/2016
(732) S.C. PIGALO PRESTA SERV

S.R.L., Str. Progresului nr. 89, judeţul
Bihor, 070000, MARGHITA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)
PIGALO PRESTA SERV

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07868
(151) 18/11/2016
(732) S.C. ENTEC S.R.L., Str. Mihai

Viteazul nr. 8, judeţul Timiş, 300223,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ ROMAN

(540)

ENTEC
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270525;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07869
(151) 18/11/2016
(732) S.C. SMART TOURS S.R.L., Str.

Mureşenilor, nr. 28, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

vacanţe smart

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:160313; 270501;

290113;  
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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).
39 Transport; organizare de călătorii; servicii
oferite de agenţie de turism (cu excepţia
serviciilor de cazare).
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 07870
(151) 18/11/2016
(732) N E G O E S C U  B O G D A N

ALEXANDRU, Str. Jean Steriadi nr.
30-38, bl. M10, sc. J, et. 1, ap. 129,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL FRIGOTEHNISTULUI

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07871
(151) 18/11/2016
(732) OLOSUTEAN-GRIGOROSCUTA

RARES-BOGDAN, Str. Ştefan
Augustin Doinaş nr. 5, ap. 19C,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SIMPLE RETRO BLUES

(591) Culori revendicate:negru (6C), violet,
portocaliu (021 C), roşu rubin, roşu
(032C), albastru (0821C), galben
(0131C), negru (0961C), alb

  
(531) Clasificare Viena:020701; 020702;

020716; 270501; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 de marketing şi materiale
promoţionale; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate aceste
servicii în legătura cu serviciile din clasa 41.
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41 Educaţie; divertisment; organizare de
activităţi recreative; furnizare de activităţi
recreative; servicii de informare despre
activităţi recreative; şcoli de dans; servicii
oferite de sălile de dans; cursuri de dans;
cursuri de dans pentru adulţi; cursuri de dans
pentru copii; exploatarea sălilor de dans;
organizare de demonstraţii de dans; prezentare
de demonstraţii de dans; servicii educative în
domeniul dansului; divertisment de tipul
reprezentaţiilor de dans; furnizare de instruire
în domeniul dansului; servicii de coregrafie;
organizare de concursuri de dans; organizare
de turnee de dans; spectacole de dans;
supervizare şi arbitraj în evenimente sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07899
(151) 18/11/2016
(732) OIEŞDEAN NICOLAE, Str. Dragoş

Vodă nr. 6, Vila 7, ap. 14, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI 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)

Acht Bier
(591) Culori revendicate:galben auriu, roşu,

maro, alb

(531) Clasificare Viena:090110; 240507;
250119; 260416; 260417; 270501;
270702; 270704; 270717; 290114;  

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

32 Bere; băuturi pe bază de bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07900
(151) 18/11/2016
(732) S.C. C.A.N. 2000 TRADING S.R.L.,

Str. Ion Creangă nr. 15, Judeţul Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA 

(540)

PescaD'oro

(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; uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07901
(151) 18/11/2016
(732) ELECTRO PRO CONNECT

S.R.L., Str. Giordano Bruno nr. 64,
Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

ROTTER
  

(531) Clasificare Viena:140521; 270501;
270521;  

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

35 Publicitate, publicitate online, servicii de
comenzi online computerizate, gestiunea
afacerilor comerciale, admnistraţie comecială,
lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, inclusiv
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice (de exemplu prin
intermediul site-urilor web), servicii de
infomare şi de consiliere a consumatorilor,
servicii de import, toate serviciile menţionate

fiind în legatură cu echipamente pentru
controlul ambientului, protecţie şi
automatizare în tablourile electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07902
(151) 18/11/2016
(732) S.C. ALBRAU PROD S.A., Calea

Floreasca nr. 169 A, Corp A, et. 4,
birou 2037, sector 1, , 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)

Zimbru PREMIUM

(591) Culori revendicate:negru, galben auriu
  
(531) Clasificare Viena:270517; 290112;  

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

32 Bere; băuturi pe bază de bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07880
(151) 18/11/2016
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Antreprenor Vizionar

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

16 Publicaţii, material publicitare, imprimate
în special bancare, reviste şi periodice cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru clientela non retail.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru clientela non retail.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru clientela non retail.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07881
(151) 18/11/2016
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Azi pe +

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

16 Publicaţii, material publicitare, imprimate
în special bancare, reviste şi periodice, cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru persoane fizice. 
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07882
(151) 18/11/2016
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
Senior pe +

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

16 Publicaţii, material publicitare, imprimate
în special bancare, reviste şi periodice, cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru persoane fizice. 
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07883
(151) 18/11/2016
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Antreprenor Optimist

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

16 Publicaţii, material publicitare, imprimate
în special bancare, reviste şi periodice, cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse

bancare pentru clientela small business.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru clientela small
business.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru clientela small
business.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07884
(151) 18/11/2016
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Student pe +

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

16 Publicaţii, material publicitare, imprimate
în special bancare, reviste şi periodice cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru persoane fizice, studenţi.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice,
studenţi.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice,
studenţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07885
(151) 18/11/2016
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sprint pe +

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

16 Publicaţii, material publicitare, imprimate
în special bancare, reviste şi periodice cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru persoane fizice, liceeni. 
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice,
liceeni. 
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice,
liceeni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07886
(151) 18/11/2016
(732) S.C. TEHNOINSTRUMENT

IMPEX S.R.L., Str. Laboratorului
Nr.31B, Jud. Prahova, , Ploieşti
ROMANIA 

(540)

TI TEHNOINSTRUMENT we know how

(591) Culori revendicate:pantone 229C,
albastru (pantone 2935C), bleumarin
(pantone 295C), pantone Process Blak
C

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

270522;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07887
(151) 18/11/2016
(732) BET CLUB SISTEM S.R.L., Str.

Ştefan Greceanu, nr. 33, bl. L3, et. 3,
ap. 11, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

PublicWin

(591) Culori revendicate:negru, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270507; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07872
(151) 18/11/2016
(732) S.C. PRYM FASHION ROMANIA

S.R.L., Bd. Theodor Pallady nr. 57,
Hala de Producţie şi Birouri, parter şi
etaj, 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)

PF
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270517; 270522;  

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

26 Fermoare; închizători cu fermoare;
închizători metalice (fermoare); sisteme de
închidere cu fermoare; încuietori glisante
(fermoare); fermoare de plastic; fermoare şi
dispozitive de tragere pentru fermoare; cheiţe
pentru fermoare; piese pentru fermoare;
închizători tip fermoar; trăgătoare pentru
fermoare şi piese pentru acestea; dispozitive
de fixare a fermoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07873
(151) 18/11/2016
(732) TAKKA ROOF S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 5, jud. Cluj, , TURDA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

TAKKA ROOF SYSTEMS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

260418; 270501; 270508; 270517;
290112;  

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

6 Materiale de construcţii şi elemente din
metal; învelitori metalice pentru acoperişuri;
ţigle metalice; table metalice pentru
acoperişuri; tablă cutată; tablă faltuită;
componente metalice pentru acoperiş;
accesorii metalice pentr acoperiş; folii
metalice pentru acoperişuri.
35 Comerţul cu ridicata şi cu amanuntul
pentru materiale de construcţii şi elemente din
metal, învelitori metalice pentru acoperişuri,
ţigle metalice, table metalice pentru

acoperişuri, tablă cutată, tabla făltuită;
componente metalice pentru acoperiş,
accesorii metalice pentru acoperiş, folii
metalice pentru acoperişuri; material izolator
pentru acoperişuri, folii metalice izolante,
folie folosită ca izolaţie pentru construcţii;
materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale pentru
acoperiş; acoperişuri din ţiglă, ţigle
nemetalice, învelitori acoperiş nemetalice,
acoperişuri nemetalice, permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achizitioneze cât mai comod
prin magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice respectiv prin
intermediul site-urilor web; prezentare de
produse; târguri şi expoziţii cu caracter
publicitar şi comercial; conducerea şi
administrarea afacerilor; servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii, informaţii comerciale,
servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07874
(151) 18/11/2016
(732) S.C. VUP PROD S.R.L., Sat Lazuri

Str. Târgului nr. 107815, jud.
Dâmboviţa, , COMUNA COMISANI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl. 16C, et. 3, ap.
12, OP 1, CP 52 BUZĂU

(540)

VUP PROD

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

290113;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07875
(151) 18/11/2016
(732) Z G A R D A N  M I H A I ,  S t r .

Independenţei nr. 80, sc. B, ap. 6,
jude ţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

EDITURA RADULESCU

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
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calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, 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).
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; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (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).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07876
(151) 18/11/2016
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mereu pe +

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

16 Publicaţii, material publicitar, imprimate în
special bancare, reviste şi periodice, cărţi, cărţi
cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru persoane fizice.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru persoane fizice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07877
(151) 18/11/2016
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Antreprenor Curajos

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

16 Publicaţii, material publicitar, imprimate în
special bancare, reviste şi periodice, cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru strat up-ri, mici întreprinzători,
persoane fizice autorizate/profesiuni liberale.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentrustart up-uri, mici
î n t r e p r i n z ă t o r i ,  p e r s o a n e  f i z i c e
autorizate/profesiuni liberale.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru start up-uri, mici
întreprinzători, pentru persoane fizice
autorizate/profesiuni liberale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07878
(151) 18/11/2016
(732) A L T I P A R M A K  R A L U C A

SORINA, Bd. Dimitrie Cantemir nr.
23, bl. 3, sc. A, ap. 57, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IDEAL INOX

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290113;  

(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; minereuri.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitor ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
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sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07879
(151) 18/11/2016
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Antreprenor Solidar

  

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

16 Publicaţii, material publicitar, imprimate în
special bancare, reviste şi periodice, cărţi,
cărţi cu informaţii bancare sau financiare
referitoare la pachete de servicii şi produse
bancare pentru ong-uri şi pentru fundaţii.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru ong-uri şi pentru
fundaţii.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la pachete de servicii şi
produse bancare pentru ong-uri şi pentru
fundaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


