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Cereri Mărci publicate în BOPI 28.12.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08592 21/12/2016 S.C. MPM GUARD SECURITY

S.R.L.
MPM GUARD SECURITY

2 M 2016 08593 21/12/2016 AMERICAN CHALLENGE S.R.L. AMERICAN CHALLENGE

3 M 2016 08594 21/12/2016 S.C. CHRISTIAN '76 TOUR S.R.L. Călătorii pentru suflet

4 M 2016 08595 21/12/2016 S.C. ANA PAN S.A. Tort Joffre

5 M 2016 08596 21/12/2016 S.C. ANA PAN S.A. Prăjitură Joffre

6 M 2016 08599 21/12/2016 S.C. BUCOVINA S.A. Cocktail Fruit ICE CREAM

7 M 2016 08600 21/12/2016 S.C. IMM BUSINESS SECURITY
S.R.L.

IMM BUSINESS SECURITY

8 M 2016 08601 21/12/2016 S.C. IMM SECURITY S.R.L. IMM SECURITY

9 M 2016 08602 21/12/2016 S.C. BUCOVINA S.A. S.C. BUCOVINA SA Jolly Joker
ICE CREAM

10 M 2016 08603 21/12/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. DUDU

11 M 2016 08604 21/12/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. PIKOKO

12 M 2016 08605 21/12/2016 CARIT SAN MEDICAL S.R.L. CARIT-SAN MEDICAL 1991

13 M 2016 08606 21/12/2016 RAHMA LAND S.R.L. RAHMA LAND since 1437

14 M 2016 08607 21/12/2016 S.C. DIESEL SERVICE BOSANCI
S.R.L.

DISEBO

15 M 2016 08608 21/12/2016 CHETRONE CRISTIAN NOBILES

16 M 2016 08609 21/12/2016 EKO WEEKEND I SPA EOOD UŞI EXPERT

17 M 2016 08610 21/12/2016 S.C. PRODLACTA S.A. PRODLACTA COCKTAIL FRUCT

18 M 2016 08611 21/12/2016 S.C. PRODLACTA S.A. PRODLACTA TANGO
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19 M 2016 08612 21/12/2016 S.C. PRODLACTA S.A. PRODLACTA CORONA

20 M 2016 08613 21/12/2016 SAYGO VALENTINA ASK FOR

21 M 2016 08614 21/12/2016 H METAL S.R.L. BEERWALKER

22 M 2016 08615 21/12/2016 GEORGESCU MARIANA BEL PUNTO

23 M 2016 08616 21/12/2016 DAMIAN ADRIAN-VALENTIN FRESCO

24 M 2016 08617 21/12/2016 S.C. CRAMELE HALEWOOD S.A. FLOARE DE LUNA

25 M 2016 08618 21/12/2016 S.C. HUG THE MUG SRL-D HUG THE MUG Coffee to go

26 M 2016 08619 21/12/2016 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. Total Turbo

27 M 2016 08620 21/12/2016 Societatea Adserving iAgency.ro
S.R.L.

GadgetWorld

28 M 2016 08621 21/12/2016 Societatea Adserving iAgency.ro
S.R.L.

iAgency

29 M 2016 08622 21/12/2016 S.C. BOMILACT MADARAS S.R.L. BomiLact Madaras BIO Caşcaval
Rucăr

30 M 2016 08623 21/12/2016 S.C. BOMILACT MADARAS S.R.L. BomiLact Madaras BIO Chefir

31 M 2016 08624 21/12/2016 S.C. BOMILACT MADARAS S.R.L. BomiLact Maderas BIO Sana

32 M 2016 08625 21/12/2016 KHAIRAT ALMANAFIE MAN

33 M 2016 08626 21/12/2016 KHAIRAT ALMANAFIE FAMOUS

34 M 2016 08627 21/12/2016 KHAIRAT ALMANAFIE VAN

35 M 2016 08628 21/12/2016 MURGU DANIELA AMI KIDS EDUCATION

36 M 2016 08629 21/12/2016 S.C. KARINA OCHIS S.R.L. KO by Karina Ochis Next
Generation Branding

37 M 2016 08630 21/12/2016 CVS OVERSEAS TRADING S.R.L. SPOWERTS
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38 M 2016 08631 21/12/2016 S.C. K9 PROTECTION COMPANY
S.R.L.

K9 PROTECTION COMPANY

39 M 2016 08632 21/12/2016 S.C. EFFECTIVE FLUX S.R.L. EFFECTIVE FLUX mai bine cu
fiecare pas

40 M 2016 08633 21/12/2016 ANDREI POPOVICI SVETLANA Cabinet Stomatologic Svet Dent
Un zâmbet nu costă nimic dar
oferă multe!

41 M 2016 08634 21/12/2016 S.C. CIA ABOLIV S.R.L. Salinate Produs tradiţional
crud-uscat, maturat în Salina
Turda
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(210) M 2016 08593
(151) 21/12/2016
(732) AMERICAN CHALLENGE S.R.L.,

Str. Latină nr. 3, Jud. Braşov, 500127,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

AMERICAN CHALLENGE

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:071110; 240105;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou: agenii de locuri de
muncă, agenţii de publicitate, recrutarea
personalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08594
(151) 21/12/2016
(732) S.C. CHRISTIAN '76 TOUR S.R.L.,

Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, et. 13,
biroul nr. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Călătorii pentru suflet

(591) Culori revendicate:gri (pantone Cool
Gray 11C), albastru (pantone 298C)

(531) Clasificare Viena:070103; 270502;
270511; 290112;  

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

39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08609
(151) 21/12/2016
(732) EKO WEEKEND I SPA EOOD, Str.

Oreh nr. 1,, 9000, Varna BULGARIA
(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,

Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

UŞI EXPERT

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

6 Amortizoare din metal pentru uşi,
neelectrice; fitinguri pentru uşi, din metal;
armături metalice pentru paturi; fitinguri din
metal pentru mobilier; blindaj; şuruburi de
blocare; şuruburi metalice; lanţuri metalice;
uşi din metal; uşi blindate din metal; uşi de
aluminiu; uşi rezidenţiale din aluminiu; uşi
metalice pentru interior; uşi izolante din
metal; uşi rezistente la foc din metal; uşi de
garaj din metal; uşi metalice pentru clădiri;
rame de uşi metalice; panouri de uşi din metal;
uşi de siguranţă din metal; uşi cu role
metalice; uşile de terase din metal;
componente metalice pentru uşi; tapiţerie uşă
metalică; armură din metal; uşi metalice
glisante pentru clădiri; sigilii de uşi din metal;
cârlige uşi din metal; tampoane de uşi
metalice; apărători de uşi din metal; bolţuri
metalice pentru uşi de blocare; mânere de uşi
din metal; grinzi metalice; mânerele uşilor din
metal; prize de perete din metal; zăvoare din
metal; clopoţei metalici uşilor neelectrice;
plăci de identitate din metal; clopoţei; lacăte;
obloane din metal; chei; inele din metale
comune pentru chei; plase de insecte din
metal; numere de casă din metal,
non-luminos; armături metalice pentru

ferestre; ornamente metalice pentru clădiri;
cuie; porţi metalice; cutii de scrisori din metal;
lanţurile de siguranţă din metal; insigne din
metal; spălătoare din metal; cuie de metal;
piuliţe, şuruburi şi elemente de fixare, din
metal; buloane de ancorare din metal pentru
conectarea pod; diblurilor metalice; dopuri din
metal; elemente de fixare cu şuruburi oarbe
din metal; şuruburi metalice; piuliţe, şuruburi
şi elemente de fixare; bolţuri metalice
gipsocarton; buloane metalice (închizători);
pivoţii din metal; lacăte de uşi; cilindri de
blocare de securitate din metal; broaşte
metalice; chei metalice pentru încuietori;
încuietori metalice pentru ferestre; încuietori
metalice pentru uşi; litere şi cifre din metale
comune; întinzătoare metalice; feronerie
metalică.
19 Uşi din lemn; uşi din oglindă; uşi din
sticlă; uşi de siguranţă, nu din metal; porţi
nemetalice; uşi rezistente la foc, nu din metal;
tocuri de uşi din lemn; panouri de uşi, nu din
metal; rame de uşi, nu din metal; plăci de
parchet; podele din parchet din lemn masiv;
panouri din sticlă pentru uşi; rame nemetalice
pentru uşi; uşi de terase (cadru nemetalice);
pentru podele şi parchet dale de parchet;
parchet din plută; uşi transparente
(nemetalice) pentru clădiri; uşi din materiale
nemetalice; uşi din plastic pentru clădiri; uşi
batante (nemetalice) pentru clădiri; uşi de
garaj (nemetalice) pentru uz casnic; materiale
de construcţii, nu din metal; materiale de
construcţii constând din sticlă; materiale din
lemn construcţii; uşi de vinil; uşi (nemetalice)
pentru a fi utilizate în garaje; uşi exterioare,
nu din metal; uşi de interior, nu din metal; uşi
glisante; uşi blindate, nu din metal; uşi din
sticlă pentru clădiri; uşi din lemn pentru
clădiri; uşi transparente din sticlă pentru
clădiri; plase de insecte (nemetalice) pentru
uşi; uşi cu role (nemetalice) având proprietăţi
de izolare; uşi, porţi, ferestre şi acoperiri
pentru ferestre, nu din metal.
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35 Administrarea afacerilor; servicii de birou;
prelucrarea administrativă a ordinelor de
cumpărare; actualizarea de material publicitar;
agenţii de import-export; investigaţii de
afaceri; servicii de consultanţă pentru
managementul afacerilor; promovarea
vânzărilor pentru terţi; organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau de publicitate; studii
de marketing; cercetare de afaceri; consultanţă
în afaceri şi profesionale; distribuţie de
material publicitar; sistematizare de informaţii
în baze de date computerizate; servicii de
achiziţii pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte intreprinderi);
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
terţilor prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardului de credit; publicitate
şi marketing; publicitate prin poştă; publicitate
pe bannere; revistă de publicitate; panou
publicitar electronic; consultanţă cu privire la
publicitate; organizare de management al
afacerilor; supravegherea managementul
afacerilor; managementul afacerilor
computerizat (pentru terţi); medierea şi
încheierea tranzacţiilor comerciale pentru
terţi; servicii de consiliere pentru pregătirea şi
efectuarea de tranzacţii comerciale;
administrarea afacerilor comerciale ale
magazinelor de vânzare cu amănuntul; servicii
de relaţii publice; relaţii publice de
consultanţă; facturare; servicii de facturare de
afaceri; expoziţii în scopuri de afaceri;
planificarea şi desfăşurarea de târguri,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare; organizarea de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
organizare de expoziţii şi târguri comerciale
pentru întreprinderi şi scopuri promoţionale;
campanii de piaţă; studii de piaţă; de cercetare
de piaţă; servicii de informare de piaţa cu
privire la statisticile pieţei; analiză pieţelor de
afaceri; distribuţie de texte publicitare;
publicare de texte publicitare; pregătirea de

texte publicitare de comerţ; publicarea de
materiale publicitare; prepararea de material
publicitar; producţia de material publicitar;
reproducerea de material publicitar; difuzarea
de publicitate şi materiale promoţionale;
difuzarea pe stradă de materiale publicitare;
compilare, elaborarea şi difuzarea materialelor
publicitare; distribuţia şi difuzarea de
materiale publicitare (pliante, prospecte,
materiale tipărite, eşantioane); distribuţie de
materiale publicitare (pliante, prospecte,
broşuri, mostre, în special pentru vânzare de
catalog pe distanţe lungi), distribuire de
eşantioane în scopuri publicitare; vânzări
promoţionale; furnizare de informaţii privind
vânzările comerciale; servicii de comerţ cu
amănuntul, în ceea ce priveşte materialele de
construcţii; organizarea, exploatarea şi
supravegherea vânzărilor şi a schemelor de
stimulare promoţionale; servicii de
administrare a afacerilor pentru vânzări de
prelucrare efectuate pe internet; promovarea
vânzărilor pentru terţi furnizate prin
distribuirea şi administrarea de carduri
utilizator privilegiat; managementul afacerilor
pentru magazine; organizare de tranzacţii
comerciale, pentru terţi, prin magazine online;
servicii de vânzare cu amănuntul privind
produse cosmetice, articole de toaletă, maşini
de uz casnic, scule de mână, articole de optică,
echipamente electrice şi electronice intern.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Mărci depuse în data de 21.12.2016

(210) M 2016 08595
(151) 21/12/2016
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie

Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tort Joffre

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08596
(151) 21/12/2016
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie

Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Prăjitură Joffre

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08610
(151) 21/12/2016
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

PRODLACTA COCKTAIL FRUCT

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08592
(151) 21/12/2016
(732) S.C. MPM GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Soarelui, nr.4, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

MPM GUARD SECURITY

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:240103; 240105;

240115; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază; servicii de pază
antiefracţie; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri; servicii
de pază pe timp de noapte; servicii oferite de
către agenţii de pază pentru magazine; gardă
de corp personală (escortă); escortă personală
(gardă de corp); servicii prestate de gardă de
securitate; servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor;
servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control; servicii de securitate pentru protecţia
persoanelor; servicii de securitate pentru
protejarea proprietăţii; servicii de securitate
pentru evenimente publice; furnizare de

informaţii despre servicii prestate de un agent
de securitate; servicii prestate de un agent de
securitate pentru protecţia proprietăţii şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08599
(151) 21/12/2016
(732) S.C. BUCOVINA S.A., Str.

Humorului nr. 62, Jud. Suceava, ,
SCHEIA ROMANIA 

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

(540)

Cocktail Fruit ICE CREAM

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
gri

(531) Clasificare Viena:270509; 270517;
290113;  

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

30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08611
(151) 21/12/2016
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

PRODLACTA TANGO

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08612
(151) 21/12/2016
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

PRODLACTA CORONA

  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08600
(151) 21/12/2016
(732) S.C. IMM BUSINESS SECURITY

S.R.L., Str. Aghires nr. 4, bl. 220, ap.
15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMM BUSINESS SECURITY

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(531) Clasificare Viena:241708; 270102;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08601
(151) 21/12/2016
(732) S.C. IMM SECURITY S.R.L., Str.

Tache Gheorghe nr. 6, bl. B43, sc. 3,
et. 4, ap. 47, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMM SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:260404; 260502;

270509; 290101; 290113;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
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 08602
(151) 21/12/2016
(732) S.C. BUCOVINA S.A., Str.

Humorului nr. 62, Jud. Suceava, ,
SCHEIA ROMANIA 

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

(540)

S.C. BUCOVINA SA Jolly Joker ICE
CREAM

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

(531) Clasificare Viena:030413; 090110;
240109; 270502; 290114;  

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

30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Mărci depuse în data de 21.12.2016

(210) M 2016 08618
(151) 21/12/2016
(732) S.C. HUG THE MUG SRL-D, Str.

Carpaţilor nr. 23, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

HUG THE MUG Coffee to go

(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:110302; 260105;

260118; 270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08619
(151) 21/12/2016
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Total Turbo

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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. 
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08603
(151) 21/12/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

DUDU

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08604
(151) 21/12/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

PIKOKO

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08620
(151) 21/12/2016
(732) Societatea Adserving iAgency.ro

S.R.L., Str. Muresana nr. 2, bl. 43B,
sc. 1, ap. 29, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GadgetWorld

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08621
(151) 21/12/2016
(732) Societatea Adserving iAgency.ro

S.R.L., Str. Muresana nr. 2, bl. 43B,
sc. 1, ap. 29, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

iAgency

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08622
(151) 21/12/2016
(732) S.C. BOMILACT MADARAS

S.R.L., Comuna Madaras, Nr.116,
Jud. Harghita, *, Sat Madaras
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BomiLact Madaras BIO Caşcaval Rucăr
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(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
negru, alb, albastru, roz, gri

(531) Clasificare Viena:030412; 061901;
061913; 260115; 260118; 290115;  

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

29 Cascaval, lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08623
(151) 21/12/2016
(732) S.C. BOMILACT MADARAS

S.R.L., Comuna Madaras, Nr.116,
Jud. Harghita, *, Sat Madaras
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BomiLact Madaras BIO Chefir

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
negru, alb, albastru, roz, gri

(531) Clasificare Viena:030412; 061901;
061913; 260415; 260418; 290115;  

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

29 Lapte, produse lactate şi înlocuitori,
băuturi din lapte sau care conţin lapte, chefir.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08613
(151) 21/12/2016
(732) SAYGO VALENTINA, Aleea Lunca

Siretului nr. 4, bl. D3, sc. 2, ap. 18,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

ASK FOR

  
(531) Clasificare Viena:260725; 261101;

261112; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Contabilitate; contabilitate administrativă;
contabilitate analitică; contabilitate
computerizată; contabilitate informatizată;
contabilitate managerială; contabilitate pentru
terţi; consiliere (contabilitate) fiscală;
consultanţă fiscală (contabilitate); consultanţă
(contabilitate) fiscală; contabilitate şi audit;
contabilitate de gestiune; evidenţă contabilă şi
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contabilitate; contabilitate, în special evidenţă
contabilă; servicii de consultanţă în
contabilitatea comercială; furnizare de
informaţii în materie de contabilitate;
pregatirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate); servicii de
contabilitate privind conturi de creanţe;
servicii de contabilitate pentru fuziuni şi
achiziţii; consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate; servicii de
contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole; servicii de consiliere referitoare la
declaraţiile de venit (contabilitate);
consultanţă în afaceri; consultanţă privind
prelucrarea datelor; consultanţă privind
selectarea managerilor; consultanţă în
planificarea afacerilor; consultanţă privind
achiziţiile comerciale; consultanţă privind
plasarea personalului; consultanţă privind
planificarea carierei; consultanţă în afaceri
pentru firme; consultanţă privind comerţul în
barter; consultanţă privind managementul
riscului (afaceri); consultanţă privind fuziunile
de firme; servicii de consultanţă în
afaceri;consultanţă în materie de personal;
servicii de consultanţă în recrutare;
consultanţă privind vânzarea de firme;
consultanţă în gestiune de personal;
consultanţă în domeniul resurse umane;
consultanţă în materie de angajări; consultanţă
privind selectarea de personal; consultanţă
profesională privind managementul afacerilor;
consultanţă profesională privind administrarea
personalului; consultanţă în domeniul
contabilităţii fiscale; consultanţă privind
gestiunea documentelor de afaceri; asistenţă şi
consultanţă privind managementul afacerilor;
servicii de consultanţă privind strategiile
comerciale; consultanţă privind organizarea şi
economia întreprinderii; servicii de
consultanţă privind comerţul internaţional;
consultanţă în resurse umane pentru
întreprinderi; consultanţă în domeniul
recrutării de personal; consultanţă privind

organizarea şi managementul afacerilor;
servicii de consultanţă în administrarea
afacerilor; consultanţă în afaceri pentru
persoane particulare; servicii de consultanţă
pentru conducerea afacerilor; servicii de
consultanţă pentru orientare profesională;
consultanţă pentru probleme legate de
personal; consultanţă privind constituirea şi
derularea afacerilor; consultanţă privind
plasarea forţei de muncă; consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin
internet; consultanţă în materie de recrutare a
angajaţilor; servicii de consultanţă în afaceri
privind insolvabilitatea; servicii de
consultanţă în achiziţii de întreprinderi;
consultanţă în materie de relocalizare a
firmelor; consultanţă profesională cu privire la
deschiderea unei afaceri; consultanţă privind
conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză; servicii de consiliere şi consultanţă
privind plasarea forţei de muncă; servicii de
consultanţă pentru pregătirea şi realizarea de
tranzacţii comerciale; servicii de consultanţă
comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului prin evaluarea
posturilor; întocmirea statelor de salarii;
servicii de prelucrare de date în domeniul
întocmirii statelor de salarii; servicii de
consultanţă comercială privind stabilirea
salariilor şi a schemei personalului;
managementu l  resurse lo r  umane ;
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare; îndeplinirea funcţiilor unui
departament de resurse umane pentru terţi;
publicitate online; servicii de recrutare;
recrutare de personal permanent; recrutare de
personal executiv; publicitate pentru recrutare
de personal; consultanţă privind recrutarea de
personal; servicii de intermediere de recrutare
de personal; recrutare şi plasare a forţei de
muncă; furnizare de informaţii privind
recrutarea personalului; revizii contabile;
furnizare de rapoarte privind informaţiile
contabile.
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36 Servicii de rambursare a taxelor;
organizarea returnării taxelor vamale;
organizarea colectării de taxe vamale;
organizare de plăţi pentru taxele vamale;
recuperarea taxelor de import pentru terţi;
servicii fiscale şi vamale; informaţii
financiare; servicii financiare; servicii de
afaceri monetare; schimb valutar; servicii
financiare personale; servicii financiare
prestate prin mijloace electronice; furnizare de
informaţii financiare prin intermediul unui
site; servicii financiare furnizate pe internet şi
prin telefon; servicii de informaţii financiare
cu privire la persoanele fizice; furnizare de
servicii financiare prin intermediul unei reţele
globale de computere sau prin Internet;
servicii în materie fiscală (nu contabilitate);
consultanţă fiscală (nu contabilitate);
consiliere fiscală (nu contabilitate); acordare
de consultanţă fiscală (nu contabilitate);
servicii de consultanţă fiscală (nu
contabilitate); evaluări financiare; servicii
financiare computerizate; furnizare de
informaţii financiare computerizate; servicii
de tranzacţii financiare online; managementul
financiar al plăţilor de rambursare pentru alte
persoane; consultanţă privind rambursarea
impozitelor (nu contabilitate); servicii de
consultanţă financiară; analiză şi consultanţă
financiară; servicii de consultanţă privind
finanţele personale; consultanţă profesională
în materie de finanţe; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă financiară; servicii de
consultanţă şi de informaţii financiare; servicii
de informare şi consultanţă financiară; servicii
de consiliere şi consultanţă financiară; agenţii
vamale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08624
(151) 21/12/2016
(732) S.C. BOMILACT MADARAS

S.R.L., Comuna Madaras, Nr.116,
Jud. Harghita, *, Sat Madaras
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BomiLact Maderas BIO Sana

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
negru, alb, albastru, roz, gri

(531) Clasificare Viena:030412; 061901;
061913; 260415; 260418; 290115;  

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

29 Lapte, produse lactate şi înlocuitori, sana,
băuturi din lapte sau care conţin lapte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08605
(151) 21/12/2016
(732) CARIT SAN MEDICAL S.R.L., Str.

Mihai Viteazu nr. 42, judeţul Mureş, ,
TÎRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

CARIT-SAN MEDICAL 1991

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:240105; 241324;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; furnizare de servicii
medicale; servicii de îngrijiri medicale;
servicii medicale oferite de clinici medicale;
servicii de clinici medicale şi de sănătate;
servicii de tratamente medicale oferite de
clinici şi spitale; furnizare de centre de
recuperare fizică; servicii de analize medicale;
servicii medicale şi de sănătate; servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor
corpului omenesc; servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice;
furnizare de informaţii medicale în domeniul
dermatologiei; analize medicale pentru
diagnosticul şi tratamentul persoanelor;
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză); servicii de informaţii medicale

furnizate pe internet; servicii medicale oferite
printr-o reţea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală; servicii de consiliere în
materie de probleme medicale; servicii de
teste medicale pentru diagnosticul şi
tratamentul bolilor; consultaţii medicale;
complexuri balneare; servicii de fizioterapie;
servicii de electroterapie ca metoda de
fizioterapie; masaj al ţesuturilor adânci;
asistenţă sanitară în legătură cu masaje
terapeutice; servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare; realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare; furnizare de
informaţii online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare şi a atacurilor de cord;
depistare medicala (screening) referitoare la
cord; consiliere medicală în domeniul
dermatologiei; servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii; servicii
ginecologice; servicii de analize de sânge;
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiză probelor de sânge recoltate de la
pacienţi; servicii de medicină sportivă;
furnizare de informaţii referitoare la medicină;
servicii de consultanţă în materie de
implanturi ortopedice; ajustare dispozitive
ortopedice; fixare de orteze; servicii de clinici
medicale de zi pentru copii bolnavi; servicii
de depistare a cancerului la plămâni;
psihiatrie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08626
(151) 21/12/2016
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyad, , BAGHDAD IRAQ 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

FAMOUS

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08627
(151) 21/12/2016
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyad, , BAGHDAD IRAQ 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

VAN

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08606
(151) 21/12/2016
(732) RAHMA LAND S.R.L., B-dul

Timişoara nr. 82, biroul 10 rampa,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAHMA LAND since 1437

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastră,
verde

(531) Clasificare Viena:030402; 030703;
260115; 270502; 2801; 290114;  

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de servicii conform clasificarii
Nisa)
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.( Solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de servicii
conform clasificarii Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga clasa de servicii
conform clasificarii Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară.(Solicităm
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protecţie pentru intreaga clasă de servicii
conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08607
(151) 21/12/2016
(732) S.C. DIESEL SERVICE BOSANCI

S.R.L., Str. Morii I, nr. 34, Comuna
Bosanci, judeţul Suceava, , Sat
Bosanci ROMANIA 

(540)

DISEBO

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor; reparaţii de automobile;
întreţinerea automobilelor; spălarea
autovehiculelor; repararea tapiţeriei
autovehiculelor; montare parbrize pentru
autovehicule; montare geamuri pentru
autovehicule; curăţarea şi lustruirea
autovehiculelor; organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre; organizarea
întreţinerii autovehiculelor terestre; curăţare şi
spălare a autovehiculelor; servicii de curăţare
pentru autovehicule terestre; servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule;

servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule; servicii de schimb de ulei pentru
autovehicule; închiriere de echipamente de
spălare a autovehiculelor; reparaţii sau
întreţinere de autovehicule cu doua roţi;
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor; întreţinerea de piese şi
accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale; întreţinere şi reparaţii de
autovehicule pentru transportul de pasageri;
servicii mobile de schimb de ulei pentru
autovehicule prestate la locaţia clientului;
servicii de recondiţionare automobile
(reparaţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08608
(151) 21/12/2016
(732) CHETRONE CRISTIAN, Str.

Intrarea Doinei nr. 45A, Comuna
Dobroieşti, judeţul Ilfov, 077085, Sat
Fundeni ROMANIA 

(540)

NOBILES

  
(531) Clasificare Viena:070101; 240111;

270501; 270507; 270511;  

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Mărci depuse în data de 21.12.2016

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08614
(151) 21/12/2016
(732) H METAL S.R.L., Str. Hunedoara nr.

9/18, jud. Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BEERWALKER

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

12 Accesorii pentru biciclete pentru
transportarea băuturilor; accesorii pentru
biciclete pentru transportarea bagajului;
amortizoare de şoc hidraulice rotative pentru
vehicule; amortizoare de suspensie pentru
vehicule; amortizoare pentru vehicule;
angrenaje cu roţi pentru vehicule terestre;
angrenaje pentru biciclete; anvelope pentru
vehicule; anvelope tubulare de bicicletă;
apărătoare de lanţ pentru biciclete; apărătoare
de noroi; apărătoare de soare sub formă de
componente de caroserie pentru vehicule;
apărători de noroi pentru vehicule cu motor pe
două roţi sau pentru biciclete; arcuri
amortizoare pentru vehicule; bare pentru
scaun (componente de vehicule); clopoţei de
bicicletă; şei de bicicletă; spiţe de bicicletă;
biciclete; biciclete cu pedale; biciclete de
cicloturism; biciclete de livrare; huse pentru
şei de biciclete; biciclete electrice; biciclete

motorizate; biciclete pentru copii; biciclete
pentru curse; biciclete pliabile; biciclete
pliabile electrice; biciclete tandem;
biciclete-taxi; braţe pentru ştergătoare de
parbriz; butuci de roată pentru biciclete;
cabluri de frână pentru vehicule; capace de
roţi (pentru vehicule); capete de ghidon pentru
biciclete; capote de vehicule; căptuşeli de
acoperiş pentru vehicule; vehicule terestre
acţionate cu pedale; vehicule terestre şi
mijloace de transport; volane (componente ale
vehiculelor); caroserii; caroserii pentru
vehiculele terestre; centuri de siguranţă pentru
scaunele vehiculelor; cilindri principali de
frână; claxoane pentru biciclete; componente
pentru biciclete, respectiv capete de mânere de
ghidon; componente pentru biciclete, şi anume
furci pentru ghidon; componente structurale
de biciclete; cuplaje pentru vehicule terestre;
curele de transmisie pentru motoare de
vehicule terestre; curele pentru pedale folosite
la biciclete; discuri de frâne hidraulice pentru
biciclete; discuri de frână pentru vehicule
terestre; dispozitive de reparaţie şi vulcanizare
de pneuri de biciclete; dispozitive de propulsie
pentru vehicule; elemente componente pentru
caroserii de vehicule; frâne pentru bicicletă;
frâne (componente ale bicicletelor); frâne
pentru vehicule; ghidoane (componente ale
bicicletelor); ghidoane; huse adaptate pentru
biciclete; huse pentru pedale de bicicletă; huse
pentru şei de biciclete; lanţuri (componente
ale bicicletelor); lanţuri cu role pentru
biciclete; manete de frână pentru bicicletă;
manşoane pentru ghidoane de bicicletă;
mânere rotative pentru biciclete; manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre; mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre; mecanisme de transmisie
pentru vehicule terestre; oglinzi pentru
vehicule; osii; panouri de acoperiş pentru
vehicule terestre; părţi şi accesorii pentru
vehicule terestre; parbrize; pedale de frână
pentru vehicule terestre; pedale pentru
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vehicule pe două roţi; placuţe de frână pentru
vehiculele terestre; plase pentru biciclete;
pneuri de vehicule; pompe de aer pentru
umflarea cauciucurilor de bicicletă; portbagaje
pentru biciclete; rasteluri pentru biciclete;
ratrape şi curele pentru fixarea piciorului pe
pedale la biciclete; remorci pentru transport de
biciclete; roţi; roţi pentru vehicule; roţi cu disc
(componente pentru biciclete); roţi de
angrenaje (componente pentru biciclete); roţi
de biciclete; roţi (componente ale vehiculelor
terestre); roţi dinţate pentru biciclete; roţi
libere pentru biciclete; roţi stabilizatoare
pentru biciclete; roţi sub formă de componente
ale bicicletelor; saboţi de frână pentru
vehicule; schimbatoare de viteze pe spate
pentru biciclete; schimbatoare de viteze pentru
biciclete; şei pentru vehicule pe doua roţi,
biciclete sau motociclete; sisteme de frânare
pentru vehicule terestre; sisteme de suspensie
pentru biciclete; sisteme de transmisie pentru
biciclete; spoilere pentru vehicule; suporturi
pentru plăcuţe de înmatriculare; suporturi
pentru sticle de apă pentru biciclete; tambururi
de frână pentru vehicule terestre; tijă de şa de
bicicletă; tije de ghidon (componente ale
bicicletelor); mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre; vehicule cu roţi; vehicule de
teren autopropulsate; vehicule de teren cu
pedale; vehicule terestre şi mijloace de
transport.
32 Amestec de sucuri de fructe; apa (băuturi);
băuturi carbogazoase aromatizate; băuturi
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri
de legume; băuturi nealcoolice; băuturi
(preparate pentru fabricarea lor); bere; bere
blondă; bere brună; bere cu aroma de cafea;
bere cu continut caloric scazut; bere fără
alcool; bere neagră (cu malţ prăjit); bere
neagră englezească (porter); bere şi produse
de bere; beri aromatizate; cidru fără alcool;
coctailuri pe bază de bere; cocteiluri fără
alcool; sucuri; smoothies.
39 Furnizare de vehicule închiriate; închiriere

cu contract de autovehicule; închiriere de
vehicule; închiriere de vehicule de agrement;
închiriere de vehicule terestre; închiriere de
vehicule pentru pasageri; închirieri de
biciclete; închirieri de vehicule pe bază de
contract; furnizare de informaţii despre
servicii de închiriere de biciclete; organizare
de călătorii de vacanţă; organizare de circuite
şi vizite turistice; organizare de închirieri de
vehicule; organizare de tururi; organizarea de
închirierii de vehicule; organizarea
transportului de pasageri; rezervare de maşini
de închiriat; servicii de ghizi de turism;
servicii de închirieri de maşini cu şofer;
servicii de rezervare pentru circuite turistice;
servicii de transport; servicii de transport de
pasageri; servicii de turism; servicii pentru
organizare de tururi; transport de călători;
transport de pasageri; transport terestru de
persoane; vehicule (închiriere de vehicule).
41 Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale; divertisment; servicii de
divertisment; organizare de servicii de
divertisment; servicii de divertisment sub
formă de concursuri; organizare şi coordonare
de activităţi de divertisment; instruire privind
conducerea vehiculelor.
43 Pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor
(alimentaţie publică); servicii ale barurilor;
servicii constând în furnizarea de băuturi;
servicii de baruri de sucuri de fructe; servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri; servire
de băuturi alcoolice; sevicii de baruri care
servesc bere; snack-baruri; servire de alimente
şi băuturi; servicii specifice barurilor de
cocteiluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08615
(151) 21/12/2016
(732) GEORGESCU MARIANA, Str.

Valea Călugărească nr. 22, bl. E1, ap.
39, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEL PUNTO

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat: feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08616
(151) 21/12/2016
(732) DAMIAN ADRIAN-VALENTIN,

Bdul. Alexandru cel Bun nr. 8, sc. C,
ap. 5, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

FRESCO

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 08617
(151) 21/12/2016
(732) S.C. CRAMELE HALEWOOD

S.A., Str. Găgeni nr. 92, Judeţul
Prahova, 100137, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
GĂVENEA, Str. Poet Panait Cerna nr.
10, bl. M43, sc. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

FLOARE DE LUNA

  
(531) Clasificare Viena:050504; 050520;

050521; 260315; 270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08625
(151) 21/12/2016
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyad, , BAGHDAD IRAQ 
(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu

Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

MAN

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08628
(151) 21/12/2016
(732) MURGU DANIELA, Str. 9 Mai nr.

82, sc. C, ap. 2, jud. Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

AMI KIDS EDUCATION

(591) Culori revendicate:mov, verde
(531) Clasificare Viena:260323; 261106;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea

conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; informaţii referitoare la
educaţie; examinări educaţionale; servicii
educaţionale; consiliere vocaţională
(consiliere educaţională); internat şcolar;
grădiniţe; consilere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); şcoli cu
internat; servicii educaţionale furnizate de
şcoli; servicii educative oferite de şcolile prin
corespondenţă; furnizare de şcoli şi cursuri de
limbi străine; prestarea de servicii de
divertisment şi educative pentru copii în
centre after-school.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08629
(151) 21/12/2016
(732) S.C. KARINA OCHIS S.R.L., Str.

Parcul Traian nr. 11, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

KO by Karina Ochis Next Generation
Branding
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(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

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

16 Programe pentru diferite evenimente
(tipărituri); albume pentru diferite evenimente
(tipărituri); cărţi; cărţi de vizită; broşuri
tipărite.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare. distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promotionale; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative; administrarea
resurselor umane şi servicii de recrutare,
servicii de consultanţă în afaceri; analiză în
afaceri, cercetare şi servicii de informare;
studii de piaţă; marketing pentru evenimente;
servicii de consultanţă în branding personal
cuprinse în această clasă, servicii de
planificare de cariera; servicii de informaţii şi
consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţionala sau de formare);
organizare şi realizare de evenimente
publicitare; organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi; servicii de editare de publicitate; servicii
de editare de texte publicitare; editare şi
actualizare de texte publicitare; realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare;
producţie de înregistrări video în scopuri
publicitare; producţie de înregistrări video în
scopuri de marketing; servicii de consultanţă
comercială în branding personal.
41 Orientare profesionala (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării); consiliere şi
coaching cu privire la carieră (consiliere şi
asistenţă cu privire la educaţie); servicii de
consiliere în cariera (consiliere educativă sau
instruire); publicare şi reportaje (servicii
prestate de reporteri); publicare şi editare de
cărţi; publicare de reviste şi cărţi; producţie
audio şi video şi fotografie; organizare de

evenimente de divertisment şi evenimente
culturale; organizare de evenimente educative.
42 Design grafic; servicii de grafica digitală;
găzduire de conţinut digital, şi anume jurnale
şi bloguri; găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale şi
videoclipuri; proiectare, creare, găzduire,
întreţinere de pagini web pentru terţi;
proiectare, creare, găzduire şi întreţinere de
pagini de internet pentru terţi; creare,
întreţinere şi găzduire de siteuri web pentru
alte persoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08634
(151) 21/12/2016
(732) S.C. CIA ABOLIV S.R.L., Str. Morii

nr. 99A, judeţ Cluj, 407405, MIHAI
VITEAZU ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

Salinate Produs tradiţional crud-uscat,
maturat în Salina Turda

(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb
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(531) Clasificare Viena:060101; 240309;
250119; 250725; 290113;  

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

29 Carne, carne sărată; carne uscată; carne
conservată; carne preparată; carne feliată;
carne ambalată; carne de porc; carne de
mânzat; carne de vânat; carne de vită; carne de
porc conservată; carne de vită feliată; produse
din carne preparate; carne de vită preparată;
pastramă din carne de vită; carne de vită
sărată şi conservată; (corned beef).
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură diverse tipuri
de carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08630
(151) 21/12/2016
(732) CVS OVERSEAS TRADING

S.R.L., Str. Av. Petre Creţu nr. 34,
parter, camera 2, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPOWERTS

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260114;

270517;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata a  urmă toarelor  produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, textile şi
înlocuitori de textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08631
(151) 21/12/2016
(732) S . C .  K 9  P R O T E C T I O N

COMPANY S.R.L., Şos. Nordului,
Jud. Iaşi, , HORLEŞTI ROMANIA 

(540)

K9 PROTECTION COMPANY

  
(531) Clasificare Viena:010104; 030108;

030116; 050520; 260115; 260116;
260118;  

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

45 Servicii de pază şi protecţie; consultanţă în
materie de securitate; servicii de securitate
pentru clădiri; servicii de securitate pentru
protejarea proprietăţii; servicii prestate de
gardă de securitate; servicii de securitate
pentru protecţia persoanelor; servicii de
securitate pentru evenimente publice; evaluare
a riscurilor în materie de securitate; servicii de
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securitate pentru protejarea proprietăţii şi a
persoanelor; servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri; servicii prestate de
un agent de securitate pentru protecţia
proprietăţii şi persoanelor; servicii de pază;
servicii de pază antiefracţie; servicii de pază
pentru infrastructuri; servicii de pază pe timp
de noapte; servicii oferite de către agenţii de
pază pentru magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08632
(151) 21/12/2016
(732) S.C. EFFECTIVE FLUX S.R.L., Str.

Salontei nr. 36, jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

EFFECTIVE FLUX mai bine cu fiecare
pas

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu

(531) Clasificare Viena:261103; 261108;
270510; 270517; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08633
(151) 21/12/2016
(732) ANDREI POPOVICI SVETLANA,

Str. Pelicanului nr. 11, bl. B11, sc. A,
etaj 7, ap. 72, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Cabinet Stomatologic Svet Dent Un
zâmbet nu costă nimic dar oferă multe!

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri,
negru

(531) Clasificare Viena:020910; 261113;
270502; 270509; 270517; 290114;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜


