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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 07303

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/11/2016 S.C. MEGA CONSTRUCT METAL MINI SO
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)

2 M 2016 07553

21/11/2016 CABINET AVOCAT NECHITA
IONEL-NICOLAE

"AVOCATIS''-CABINET
AVOCAŢI

3 M 2016 07903

20/11/2016 IORDACHE OVIDIU

Vanilla Roads

4 M 2016 07904

21/11/2016 INSIDE TELECOM S.R.L.

INSIDE TELECOM

5 M 2016 07905

21/11/2016 OSTEOARTICULAR MED S.R.L.

CHIROMEDICAL

6 M 2016 07906

21/11/2016 DUMITRESCU ALEXANDRU
BOGDAN

BUCHAREST BU BE YOU

7 M 2016 07907

21/11/2016 DUTA VALENTIN-EMIL

Alvera nutriţie

8 M 2016 07908

21/11/2016 BÎRCĂ CONSTANTIN

FESTIVAL CONCURS
NAŢIONAL DE FOLCLOR ION
LUICAN

9 M 2016 07909

21/11/2016 S.C. WIND A.Z. INTERTRADE
S.R.L.

WindFish

10 M 2016 07910

21/11/2016 S.C. GIANQ SPORT
INTERNATIONAL S.R.L.

TOMSON

11 M 2016 07911

21/11/2016 COVĂSNEANU
ALEXANDRU-BOGDAN
BATOG TUDOR-STEFAN

ABSTRACT 2

12 M 2016 07912

21/11/2016 BARADINE RUBBER
INDUSTRIAL LTD

Winsent

13 M 2016 07913

21/11/2016 BARADINE RUBBER
INDUSTRIAL LTD

BARADINE

14 M 2016 07914

21/11/2016 ASHIMA LTD

ASHIMA

15 M 2016 07915

21/11/2016 ASOCIATIA ONCOHELP

help 25

16 M 2016 07916

21/11/2016 S.C. HOTEL MERCUR S.R.L.

HOTEL m LINE

17 M 2016 07917

21/11/2016 CITY GATE S.R.L.

CITY GATE BUCHAREST

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 07918

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/11/2016 S.C. PLASTSISTEM S.A.

Denumire
Marcă
(540)
TERA STEEL

19 M 2016 07919

21/11/2016 S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

ALBACHER. Cine stie, cunoaste!

20 M 2016 07920

21/11/2016 S.C. TTS TRANSPORT TRADE
SERVICES S.A.

TTS ROMÂNIA

21 M 2016 07921

21/11/2016 S.C. DLC MANAGEMENT S.R.L.

Antares Group Priveşte cu
încredere în viitor

22 M 2016 07922

21/11/2016 PETRESCU FLORIN

FRUTTOFRESCO

23 M 2016 07923

21/11/2016 S.C. MOTEXCO S.R.L.

MOTEXCO HIGH - TECH
TEXTILES

24 M 2016 07924

21/11/2016 MANDALA BRUTARIE
PATISSERIE S.R.L.

COOKIE BOY

25 M 2016 07925

21/11/2016 SANDU ADRIAN DUMITRU

ÎMBRĂŢIŞEAZĂ VIAŢA!
ASOCIAŢIA VEGANILOR DIN
ROMÂNIA

26 M 2016 07926

21/11/2016 S.C. AFIR CONSULTING UE
S.R.L.

AC AFIR CONSULTING

27 M 2016 07929

21/11/2016 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
MPG

Carpathian MTB Epic

28 M 2016 07930

21/11/2016 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
MPG
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV
GYONGYOSSY ZSOLT,
EDUCAŢIE PRIN SPORT

EUROPEAN 10K BISTRITA

29 M 2016 07931

21/11/2016 LAZAR ALIN

ego studio Apreciem frumusetea,
impartasim zambete...

30 M 2016 07932

21/11/2016 S.C. TERRA PLAST TRADE
S.R.L.

TPT - NU EXISTA PRODUS PE
CARE NOI SA NU IL AMBALAM

31 M 2016 07933

21/11/2016 TOMESCU ALINA

CAMARA LUI TOMITA
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metalice transportabile;fierărie; articole mici
din metal.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; aparate de ras.
9 Aparate 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 imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare; discuri acustice; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare.
10 Aparate stomatologice şi articole
ortopedice.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele şi
bastoane.
20 Mobilier, oglinzi, rame; sidef, scoici;
spumă de mare; chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material de curăţare; lână
metalică; sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, saci; materiale de

(210) M 2016 07303
(151) 21/11/2016
(732) S.C. MEGA CONSTRUCT METAL
S.R.L., Localitatea Ghergani, Str. Ion
Ghica nr. 240A, jud. Dâmboviţa, ,
RĂCARI ROMANIA
(540)

MINI SO
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:100311; 260207;
270501; 2803; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălat;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
4 Produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului; materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse sanitare de uz medical; alimente
pentru sugari; suplimente dietetice; plasturi şi
materiale de pansat.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţie metalice; construcţii
3
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umplutură (cu exceptia hârtiei, cartonului,
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
24 Tesături şi produse textile; cuverturi de
pat;feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şnururi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 07553
(151) 21/11/2016
(732) CABINET AVOCAT NECHITA
IONEL-NICOLAE, Şos. Nicolina nr.
28, bl. 956, parter, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(540)

"AVOCATIS''-CABINET AVOCAŢI
(591) Culori revendicate:negru, vişiniu,
auriu
(531) Clasificare Viena:020301; 020322;
250110; 250113; 260118; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07903
(151) 20/11/2016
(732) IORDACHE OVIDIU, Str. Virtuţii
nr. 7, bl. R3, sc. 2, ap. 27, sector 6,
060781, BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

Vanilla Roads
4
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(531) Clasificare Viena:270501;

(210) M 2016 07911
(151) 21/11/2016
(732) C O V Ă S N E A N U
ALEXANDRU-BOGDAN, Com.
Comarna, nr. 234, Jud. Ilfov, , SAT
COMARNA ROMANIA
(732) BATOG TUDOR-STEFAN, Str.
Cerna nr. 4A, bl. A3, sc. A, ap. 4, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07910
(151) 21/11/2016
(732) S . C .
GIANQ
SPORT
INTERNATIONAL S.R.L., B-dul.
Mircea Vodă, nr. 35, o cameră, bl.
M27, et. 5, ap. 14, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

ABSTRACT 2
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020301; 260314;
260725; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

TOMSON
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Biciclete; componente pentru biciclete şi
accesorii biciclete.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
5
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(210) M 2016 07912
(151) 21/11/2016
(732) B A R A D I N E
RUBBER
INDUSTRIAL LTD, No. 377, Punei
St., Yenho Li, Changhua City, 50064,
TAIWAN CHINA
(740) CONSTANTIN & VELICU INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 07913
(151) 21/11/2016
(732) B A R A D I N E
RUBBER
INDUSTRIAL LTD, No. 377, Punei
St., Yenho Li, Changhua City, 50064,
TAIWAN CHINA
(740) CONSTANTIN & VELICU INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)

Winsent

BARADINE
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Frâne pentru biciclete, plăcuţe de frână
pentru biciclete, saboţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe pentru frâne cu discuri,
rotoare pentru frâne cu discuri pentru sisteme
de frânare pentru vehicule, garnituri de frână
pentru vehicule.

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Frâne pentru biciclete, plăcuţe de frână
pentru biciclete, saboţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe pentru frâne cu discuri,
rotoare pentru frâne cu discuri pentru sisteme
de frânare pentru vehicule, garnituri de frâna
pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07914
(151) 21/11/2016
(732) ASHIMA LTD, No. 176, Bao Bu
Road, Bao Bu Li, Changhua City,
50089, TAIWAN CHINA
(740) CONSTANTIN & VELICU INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 07915
(151) 21/11/2016
(732) ASOCIATIA ONCOHELP, Str.
Ciprian Porunbescu, nr. 59, Jud.
Timiş, 300239, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

(540)
help 25

ASHIMA
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Frâne pentru biciclete, plăcuţe de frână
pentru biciclete, saboţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe pentru frâne cu discuri,
rotoare pentru frâne cu discuri pentru sisteme
de frânare pentru vehicule, garnituri de frână
pentru vehicule.

(531) Clasificare Viena:260409; 260417;
270501; 270508; 270511; 270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07929
(151) 21/11/2016
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
MPG, Şos. Pipera nr. 44, Clădirea C9
n'p, camera P19, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14, sector
1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 07930
(151) 21/11/2016
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
MPG, Şos. Pipera nr. 44, Clădirea C9
n'p, camera P19, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV
GYONGYOSSY ZSOLT,
EDUCAŢIE PRIN SPORT, Aleea
Pinului nr. 2, Cartierul Paradisul
Verde, judeţul Ilfov, 077066,
COMUNA CORBEANCA
ROMANIA
(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
Carpathian MTB Epic

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

(540)
EUROPEAN 10K BISTRITA

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

˜˜˜˜˜˜˜

8
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cosmetice;servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice;
servicii de informaţii comerciale, prin
internet; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet;
publicitate;publicitate online; promovarea
afacerii (publicitate); publicitate şi reclamă;
servicii de publicitate pentru produse
cosmetice; servicii de comenzi online.
44 Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare; servicii de coafor; servicii de
coafor de lux; servicii de coafor pentru copii;
servicii de coafor pentru bărbaţi; servicii de
salon de coafor pentru femei; servicii de
frizerie; servicii de frizerie pentru bărbaţi;
servicii de cosmetică; îngrijire cosmetică
pentru persoane; servicii de manichiură şi de
pedichiură; servicii prestate de saloane de
manichiură; servicii de salon de bronzare prin
pulverizare; servicii furnizate de saloane de
coafură şi înfrumuseţare; servicii de
consultanţă cu privire la tratamentele de
înfrumuseţare; servicii de tratamente de
înfrumuseţare, în special pentru gene; servicii
de machiaj cosmetic; servicii de machiaj
profesional; servicii de machiaj; saloane de
coafură; servicii pentru îngrijirea pielii;
servicii pentru îngrijirea pielii capului; servicii
pentru îngrijirea părului.

(210) M 2016 07931
(151) 21/11/2016
(732) LAZAR ALIN, Str. Teodor Mihali nr.
31-35, ap. 607, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

ego studio Apreciem frumusetea,
impartasim zambete...

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270510; 270511; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de înfrumuseţare; servicii de
centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini de
uz casnic, unelte de mână, articole de optică,
echipamente electrice şi electronice de uz
casnic; furnizarea de informaţii despre produse
de larg consum, şi anume cu privire la
cosmetice; servicii de informare şi de
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice; servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poştă
pentru produse cosmetice; servicii de
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor

˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
20-21.11.2016

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei; servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese; servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri.
40 Procesarea alimentelor; procesarea
alimentelor gătite; conservarea alimentelor.

(210) M 2016 07932
(151) 21/11/2016
(732) S.C. TERRA PLAST TRADE S.R.L.,
Bdul. I. Mihalache nr. 148, bl. 8, sc. 1,
et. 5, ap. 21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
TPT - NU EXISTA PRODUS PE CARE
NOI SA NU IL AMBALAM

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07922
(151) 21/11/2016
(732) PETRESCU FLORIN, Str. Odobeşti
nr. 13, bl. V35, sc. B, et. 6, ap. 70,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Recipiente din plastic pentru ambalare.
21 Recipiente pentru uz casnic sau pentru
bucătărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)
FRUTTOFRESCO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07933
(151) 21/11/2016
(732) TOMESCU ALINA, Str. Neptun nr.
16, sc. B, ap. 12, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(540)
CAMARA LUI TOMITA

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07923
(151) 21/11/2016
(732) S.C. MOTEXCO S.R.L., Str. DN 28,
nr. 60, Judeţul Iaşi, , VALEA
LUPULUI ROMANIA

(210) M 2016 07916
(151) 21/11/2016
(732) S.C. HOTEL MERCUR S.R.L., Str.
Portului nr. 23, Hotel Mercur camerele
1-6, et. 2, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

MOTEXCO HIGH - TECH TEXTILES
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, maro,
gri, verde, negru
(531) Clasificare Viena:020102; 090501;
090503; 090510; 260112; 260409;
270501; 270502; 270511; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Geamantane şi valize.
22 Corturi, marchize din materiale textile
fibrose şi plase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

HOTEL m LINE
(531) Clasificare Viena:241505; 241507;
270501; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
servicii oferite de bar; servicii de cazare
temporară; servicii hoteliere.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07924
(151) 21/11/2016
(732) M A N D A L A
BRUTARIE
PATISSERIE S.R.L., Aleea Măgura
Vulturului nr. 9, bl.435, ap. 81, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 07917
(151) 21/11/2016
(732) CITY GATE S.R.L., Str. Av. Jean
Texier nr. 3, Ap. 2, Cam. 2D, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)
COOKIE BOY

(540)
(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.

CITY GATE BUCHAREST

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07918
(151) 21/11/2016
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A
Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA

(210) M 2016 07919
(151) 21/11/2016
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.
Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

TERA STEEL

ALBACHER. Cine stie, cunoaste!
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile ferate;
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; case de bani; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor. (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).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07920
(151) 21/11/2016
(732) S.C. TTS TRANSPORT TRADE
SERVICES S.A., Str. Vaselor nr. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 07925
(151) 21/11/2016
(732) SANDU ADRIAN DUMITRU, Str.
Ion Brezoianu nr. 26-32, sc. B, et. 5,
ap. 58, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)
(540)

TTS ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:010502; 270502;
270508; 270517; 270519; 270522;

ÎMBRĂŢIŞEAZĂ VIAŢA! ASOCIAŢIA
VEGANILOR DIN ROMÂNIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
bar; servicii de cazare temporară; servicii
hoteliere.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii medicale în complexuri balneare;
servicii medicale în staţiuni balneare; servicii
medicale în staţiuni balneare pentru sănătate;
servicii medicale în staţiune de tratament;
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru SPA.

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:020901; 050313;
270501; 270508; 270509; 270510;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Materiale publicitare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale; ziare; cărţi;
tipărituri; fotografii; publicaţii periodice;
poster; publicaţii imprimate; publicaţii tipărite;
materiale plastice pentru ambalaj; panouri
publicitare din hârtie sau carton; materiale
plastice pentru ambalaj; produse de
imprimerie.
35 Strâgerea la un loc, în beneficiul terţior, a

˜˜˜˜˜˜˜
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marketing; studii de marketing; managementul
afacerilor pentru artişti; evaluarea afacerii;
informaţii de afaceri; managementul afacerilor
şi consultaţă de organizare; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; baze de date
computerizate (compilarea informaţiilor); baze
de date computerizate (sistematizarea
informaţiilor); informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); distribuirea materialelor
publicitare; distribuirea de eşantioane;
reproducerea documentelor; servicii de
structurare în scop publicitar; marketing;
cercetare de marketing; studii de marketing;
modeling pentru promoţii publicitare sau de
vânzări; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate online pe o reţea de computere;
sondaje de opinie; servicii de comparare a
preţurilor; intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri);
relaţii publice; pregătirea secţiunilor
publicitare; căutare sponsorizare; servicii de
telemarketing; relaţii publice; căutare
sponsorizare; consultanţă pentru organizarea
afacerii; compilarea statisticilor; administrare
comercială a licenţierii produselor şi serviciilor
pentru alte companii; agenţii pentru informaţii
comerciale; intermedieri căutări de date în
fişiere de computer.
41 Servicii de educaţie a persoanelor sub toate
formele; organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminarilor;
organizarea şi susţinerea simpozioanelor;
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire); servicii de bibliotecă mobile;
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament); cursuri de corespondenţă;
divertisment; informaţii despre educaţie;

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; serviciile
agenţiilor de publicitate, ca şi servicii privind
distribuirea de prospecte, direct sau prin postă
sau distribuirea de mostre; consiliere pentru
clienţi şi informaţii comerciale (firmă pentru
consilierea consumatorilor); producţia de
clipuri publicitare; servicii asigurate de firme
de publicitate care se ocupă în principal de
comunicare publică, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate
tipurile de produse sau servicii; relaţii publice;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail; publicarea textelor
publicitare; închirierea de material publicitar;
publicarea textelor publicitare; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); publicitate radio;
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii; închirierea
spaţiilor publicitare; închiriere de material
publicitar; sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate; publicitate
online pe o reţea de computere; publicitate în
aer liber; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; publicitate
prin postă; raspândirea materialelor publicitare;
consiliere pentru clienţi (informaţii
comerciale); conducerea şi administrarea
afacerilor; publicitate prin corespondenţă
directă; consultanţă pentru organizarea afacerii;
baze de date computerizate; consultanţă
profesională în afaceri; marketing; cercetare de
15
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informaţii despre distracţii; informaţii despre
posibilităţi de recreere; publicarea cărţilor;
servicii de instruire; servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
producţia de programe de radio şi televiziune;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; meditaţie (instruire); servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate şi fitnes);
antrenament gimnastic; servicii de publicare şi
publicare on line; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; furnizarea articolelor
de recreere; activităţi sportive şi culturale;
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare; consilere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; scrierea textelor, altele decât
textele publicitare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
combustibili, în special combustibili sub formă
de gaze naturale comprimate şi lichefiate
pentru vehicule, şi substanţe pentru iluminat.
37 Servicii ale staţiilor de alimentare vehicule,
inclusiv cu gaze naturale comprimate şi
lichefiate.
39 Transport naţional şi internaţional de
mărfuri şi persoane; transport pe conducte,
ambalare, distribuire şi depozitare produse
petroliere şi gaze naturale, inclusiv gaze
naturale comprimate şi lichefiate pentru
vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07904
(151) 21/11/2016
(732) INSIDE TELECOM S.R.L., Str.
Porţelanului nr. 3, etaj 4, ap. 26, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA 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 07921
(151) 21/11/2016
(732) S.C. DLC MANAGEMENT S.R.L.,
Str. Dacia, nr. 10, Judeţul Vâlcea,
240094, Râmnicu Vâlcea ROMANIA

(540)
(540)

Antares Group Priveşte cu încredere în
viitor
INSIDE TELECOM

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270502; 290112;

(591) Culori revendicate:albastru, gri, bleu
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(531) Clasificare Viena:270501; 270508;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
onilne prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amanuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor de telecomunicaţii, centralelor
telefonice, minicentralelor telefonice, căştilor
telefonice, echipamentelor de înregistrare,
dulapurilor de comunicaţii, cablurilor de retea,
cardurilor vocale, dispozitivelor pentru
interconectarea retelelor locale, panourilor de
conexiune electrică, pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea
aparatelor de telecomunicaţii; instalarea,
întreţinerea şi repararea de echipamente de
orice tip aferente şi folosite în comunicatiile
digitale; instalarea, întreţinerea şi repararea de
echipamente de orice tip aferente şi folosite în
recepţia şi transmisia de date, texte, sunete şi
imagini; instalare, întreţinere şi reparare de
echipamente electronice; servicii de
consultanţă cu privire la cele de mai sus.

(210) M 2016 07905
(151) 21/11/2016
(732) OSTEOARTICULAR MED S.R.L.,
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 75, ap. 19,
jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
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)

CHIROMEDICAL
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online,
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale; distribuirea de materiale
publicitare, şi anume pliante, prospecte,
broşuri, distribuirea de materiale de marketing
şi materiale promoţionale; informaţii
comerciale; managementul afacerilor;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; recrutarea personalului; toate aceste
servicii în legătură cu domeniul medical,
chiropractica, kinetoterapie.
39 Organizare de călătorii în scop medical.
41 Servicii de instruire în domeniul medical,
chiropractica, kinetoterapie; publicare de

˜˜˜˜˜˜˜
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publicaţii medicale; organizare de conferinţe şi
simpozioane în domeniul medical; furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical;
realizare de cursuri de formare continua în
medicină, chiropractica, kinetoterapie;
organizarea competitiilor sportive; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitnes).
42 Servicii de cercetare în domeniul medical,
chiropractica, kinetoterapie.
44 Servicii medicale; chiropractica;
chinetoterapie; terapie fizică; fizioterapie;
furnizare de centre de recuperare fizică;
servicii ale clinicilor medicale; servicii de
asistenţă medicală; activităţi de asistenţă
medicală specializată; servicii ale cabinetelor
medicale; servicii ale clinicilor medicale;
servicii de îngrijiri medicale; servicii de
terapie; servicii de consiliere în materie de
probleme medicale; servicii de consultanţă
legate de servicii medicale; servicii de
furnizare de informaţii medicale; servicii
medicale de evaluare a sănătăţii; servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc; servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc; controale
medicale; depistare medicală; furnizare de
tratament medical; efectuarea examenelor
medicale; planificare de tratamente medicale;
management de servicii de asistenţă medicală.

(210) M 2016 07906
(151) 21/11/2016
(732) DUMITRESCU ALEXANDRU
BOGDAN, Str. Elena Caragiani nr. 9,
bl. 2G, sc. 6, ap. 64, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BUCHAREST BU BE YOU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07907
(151) 21/11/2016
(732) DUTA VALENTIN-EMIL, Str.
Madarsi nr. 13, bl. D4, sc. 1, etaj 6, ap.
39, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 07908
(151) 21/11/2016
(732) BÎRCĂ CONSTANTIN, Bd. 1 Mai nr.
26, bl. 6S14, sc. 1, etaj 5, ap. 72, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
FESTIVAL CONCURS NAŢIONAL DE
FOLCLOR ION LUICAN

Alvera nutriţie

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

(591) Culori revendicate:verde (pantone
356C, 376C), roşu (pantone 485C)
(531) Clasificare Viena:050311; 050315;
270315; 270501; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07909
(151) 21/11/2016
(732) S.C. WIND A.Z. INTERTRADE
S.R.L., Str. Ştefan Augustin Doinaş bl.
42, et. 1, ap. 5, jud. Arad, 310004,
ARAD ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat.
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

WindFish
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(591) Culori revendicate:negru, roşu,
portocaliu, alb, argintiu
(531) Clasificare Viena:030910; 030924;
260418; 270502; 270503; 270507;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, conserve de peşte, păsări şi
vânat; extracte de carne; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri,
dulceţuri; compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

(210) M 2016 07926
(151) 21/11/2016
(732) S.C. AFIR CONSULTING UE
S.R.L., Şoseaua Mangaliei nr. 4,
Construcţie C1-Birouri, Judeţul
Constanţa, 907015, AGIGEA
ROMANIA
(540)

AC AFIR CONSULTING

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Consultanţă în afaceri; consultanţă privind
managementul afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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