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Cereri Mărci publicate în data de 29.12.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 08359

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
22/12/2016 KIFRA MAGIC S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ELIXIR

2 M 2016 08571

22/12/2016 ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC DISTRIBUTIE OLTENIA
RELATIONS S.R.L.

3 M 2016 08635

22/12/2016 S.C. GULLIVER'S
COMMUNICATION S.R.L.

GULLIVER VACANŢE IN DELTĂ
PENTRU TOŢI ROMÂNII

4 M 2016 08636

22/12/2016 S.C. CONFAS S.R.L.

CONFAS

5 M 2016 08637

22/12/2016 S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

OvoCalD

6 M 2016 08638

22/12/2016 S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

ROdia-HPC2

7 M 2016 08639

22/12/2016 PASTELLE APPAREL S.R.L.

PASTELLE

8 M 2016 08640

22/12/2016 POP CRISTIAN

Luna market... cu preţuri mici

9 M 2016 08641

22/12/2016 S.C. BELLPLAST S.R.L.

BELLPLAST

10 M 2016 08642

22/12/2016 ANGHELESCU CRISTIAN
ARISTEL

PURE VIRILITY

11 M 2016 08643

22/12/2016 VIORICA-COSMETIC S.A.

ODORAŞ

12 M 2016 08644

22/12/2016 VIORICA-COSMETIC S.A.

BEBELUŞ

13 M 2016 08645

22/12/2016 VOCA NICU ADRIAN

GETICA GUST DIN TARA
DACILOR

14 M 2016 08646

22/12/2016 S.C. LILI GRI COMP S.R.L.

LILI GRI Pasionaţi de calitate

15 M 2016 08647

22/12/2016 SASORY SOFT S.R.L.

EasyCont

16 M 2016 08648

22/12/2016 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

DORINA

17 M 2016 08649

22/12/2016 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

MARIA

18 M 2016 08650

22/12/2016 S.C. EPIC FARMA S.R.L.

MagneRelax B6 Plus
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 08652

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
22/12/2016 QUIN ROMANIA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
QUIN the quintessence
automotive interior

20 M 2016 08653

22/12/2016 COMUNITATEA SUPORTERILOR FCU 1948
F.C. UNIVERSITATEA CRAIOVA

21 M 2016 08654

22/12/2016 S.C. MAVNA S.R.L.

MAVNA

22 M 2016 08655

22/12/2016 S.C. MAVNA S.R.L.

COBANTUR balkans logistic
services

23 M 2016 08656

22/12/2016 URDA VICTOR

HAINE DE VIS

24 M 2016 08657

22/12/2016 ALDESCU PAULA

DUNIA

25 M 2016 08658

22/12/2016 S.C. TABAC XPRESS S.R.L.

XTIME

26 M 2016 08659

22/12/2016 Metamorfoza d.o.o.

MUZEUL ILUZIILOR

27 M 2016 08660

22/12/2016 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.

romstal LEGNO

28 M 2016 08661

22/12/2016 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.

romstal Geysser

29 M 2016 08662

22/12/2016 TOMA PETRU - RADU

Europe Cinema Channel

30 M 2016 08663

22/12/2016 TOMA PETRU - RADU

Europe Film Channel

31 M 2016 08664

22/12/2016 LIDL STIFTUNG & CO. KG

LIDL. OAMENI
SURPRINZĂTORI. CARIERE
SURPRINZĂTOARE.

32 M 2016 08665

22/12/2016 PETCU MARIAN

LILICHE

33 M 2016 08666

22/12/2016 PETCU MARIAN

LILI GREEN

34 M 2016 08667

22/12/2016 S.C. TURUL BERII S.R.L.

TURUL BERII

35 M 2016 08668

22/12/2016 S.C. SMART IDEAS G&S S.R.L.

Business Results by Smart Ideas

36 M 2016 08669

22/12/2016 KARPATEN MEAT
SIEBENBUERGEN S.R.L.

KARPATEN PREMIUM ANGUS

37 M 2016 08670

22/12/2016 KARPATEN MEAT
SIEBENBUERGEN S.R.L.

FROM GRASS TO BEEF ANGUS BUSINESS SYSTEMS
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(210) M 2016 08359
(151) 22/12/2016
(732) KIFRA MAGIC S.R.L., Str. Traian
nr. 7, jud. Maramureş, , SIGHETU
MARMAŢIEI ROMANIA

(210) M 2016 08571
(151) 22/12/2016
(732) R O G A L S K I D A M A S C H I N
PUBLIC RELATIONS S.R.L., Str.
Grigore Mora, nr. 11, etaj 3, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MDA Intellectual Property S.R.L.,
Bd. Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector
2 BUCUREŞTI
(540)

(540)

ELIXIR
DISTRIBUTIE OLTENIA
(591) Culori revendicate:siclam deschis,
siclam închis, galben

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
290113;

(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
050521; 270501; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Electricitate (energie electrică), energie
electrică, energie termică, încălzire cu abur,
gaz pentru încălzire.
35 Servicii de promovare, publicitate şi
activităţi de promovare produse, asistenţă în
managementul afacerilor cu energie electrică,
cărbune, gaze şi energie termică, de
comercializare în energie electrică, gaze
naturale, cărbune şi provizii, servici de
import-export de energie electrică, cărbune,
gaze şi energie termică.
39 Servicii de transport şi depozitare,
distribuţie, transferul şi distribuţia de energie
electrică, gaze naturale, cărbune şi energie
termică, transportul şi depozitarea deşeurilor
radioactive şi produse.
40 Prelucrarea materialelor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08635
(151) 22/12/2016
(732) S . C .
G U L L I V E R ' S
COMMUNICATION S.R.L., Str.
Martha Bibescu nr. 146A, judeţul
Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08646
(151) 22/12/2016
(732) S.C. LILI GRI COMP S.R.L., Bdul.
Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6, sc.
1, ap. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

GULLIVER VACANŢE IN DELTĂ
PENTRU TOŢI ROMÂNII
LILI GRI Pasionaţi de calitate

(531) Clasificare Viena:020723; 180323;
250119; 270501;

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:030704; 090110;
250119; 270501; 290113;
(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 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)
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

˜˜˜˜˜˜˜
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comestibile. (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)

(210) M 2016 08645
(151) 22/12/2016
(732) VOCA NICU ADRIAN, Str. Rahova
nr. 203, judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08636
(151) 22/12/2016
(732) S.C. CONFAS S.R.L., Str. Plopului
nr. 78, Jud. Olt, , COMUNA
BALDOVINEŞTI ROMANIA
GETICA GUST DIN TARA DACILOR

(540)

(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, maro

galben,

(531) Clasificare Viena:020102; 020121;
040303; 270501; 270511; 290114;
CONFAS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:140701; 250113;
270315; 270501; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare; servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare; administrarea
magazinelor; administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul; servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare; servicii de vânzare cu
amănunţii în domeniul alimentaţiei; servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese; servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri; administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea;servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate.

(210) M 2016 08638
(151) 22/12/2016
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,
Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov, 077190,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA
(540)
ROdia-HPC2
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08640
(151) 22/12/2016
(732) POP CRISTIAN, Bdul. Camil Ressu
nr. 33, bl. N4, sc. 3, ap. 101, sector 3,
031739, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Luna market... cu preţuri mici
(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:020316; 250119;
260118; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare; servicii de
6
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(210) M 2016 08647
(151) 22/12/2016
(732) SASORY SOFT S.R.L., Calea
Călăraşilor nr. 311, Vestibul, bl. 71,
sc. 2, et. 7, ap. 65, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 08648
(151) 22/12/2016
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA
(540)
DORINA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

EasyCont
(531) Clasificare Viena:270501;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software pentru calculatoare (programe).
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online 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 amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
programelor de calculator pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod (exceptând transportul lor), 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.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

(210) M 2016 08649
(151) 22/12/2016
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA
(540)
MARIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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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 pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 08641
(151) 22/12/2016
(732) S.C. BELLPLAST S.R.L., Piaţa 1
Mai, nr. 1-2, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)
BELLPLAST

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Recipiente din materiale plastice.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 20
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

(210) M 2016 08643
(151) 22/12/2016
(732) VIORICA-COSMETIC S.A., Str.
Mesager nr. 1, MD-2069, CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 08642
(151) 22/12/2016
(732) A N G H E L E S C U C R I S T I A N
ARISTEL, Str. Vasile Lascăr nr. 158,
ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
Bucureşti
(540)

ODORAŞ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

PURE VIRILITY

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:260306; 260324;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; suplimentare.
8
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(210) M 2016 08644
(151) 22/12/2016
(732) VIORICA-COSMETIC S.A., Str.
Mesager nr. 1, MD-2069, CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 08637
(151) 22/12/2016
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,
Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA
(540)
OvoCalD

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08654
(151) 22/12/2016
(732) S.C. MAVNA S.R.L., Şos. Virtuţii
nr. 19d, et. 4 parţial 160 mp, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA

BEBELUŞ
(531) Clasificare Viena:010105; 020901;
270502; 270503;

(540)
MAVNA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08655
(151) 22/12/2016
(732) S.C. MAVNA S.R.L., Şos. Virtuţii nr.
19d, et. 4 parţial 160 mp, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08656
(151) 22/12/2016
(732) URDA VICTOR, Str. Prundeni nr.
61, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

COBANTUR balkans logistic services
HAINE DE VIS

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
290112;

(531) Clasificare Viena:020302; 020316;
270501; 270512;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizarea de călătorii.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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distrugerea dăunătorilor, a fungicidelor şi a
erbicidelor.

(210) M 2016 08650
(151) 22/12/2016
(732) S.C. EPIC FARMA S.R.L., Str.
Principală nr. 800, ap. E, judeţul
Mureş, , CRISTESTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08639
(151) 22/12/2016
(732) PASTELLE APPAREL S.R.L., Str.
Garofiţei nr. 29, camera 2, Comuna
Vânători, Jud, Galaţi, , SAT COSTI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

MagneRelax B6 Plus
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman şi
veterinar; produse sanitare de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi veterinar; plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice de uz uman şi
veterinar(cu excepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comercializarea produselor
farmaceutice de uz uman şi veterinar;
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele farmaceutice de uz uman şi
veterinar; gestiunea afacerilor comerciale;
servicii de import-export; servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, a produselor
sanitare de uz medical, a substanţelor dietetice
de uz medical, a alimentelor pentru sugari, a
suplimentelor dietetice pentru uz uman şi
veterinar, a plasturilor, a materialelor de
pansat, a materialelor pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, a
dezinfectanţilor, a produselor pentru

(540)

PASTELLE
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte; articole de îmbrăcăminte;
îmbrăcăminte pentru femei; încălţăminte
pentru bărbaţi; încălţăminte pentru bărbaţi şi
femei; articole de îmbrăcăminte pentru copii;
articole pentru acoperirea capului; curele
(îmbrăcăminte); voaluri (îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08658
(151) 22/12/2016
(732) S.C. TABAC XPRESS S.R.L., Str.
Lt. Aviator Vasile Fuica nr. 25, partea
stângă, demisol, parter, etaj şi
mansardă, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08660
(151) 22/12/2016
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Şos.
Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

XTIME
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

romstal LEGNO

(531) Clasificare Viena:270501; 270525;
290113;

(591) Culori revendicate:negru, maro

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(531) Clasificare Viena:261501; 270315;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08661
(151) 22/12/2016
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Şos.
Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(210) M 2016 08664
(151) 22/12/2016
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr. 1, 74172,
NECKARSULM GERMANIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

LIDL. OAMENI SURPRINZĂTORI.
CARIERE SURPRINZĂTOARE.

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul cu
privire la produse alimentare, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, articole sanitare,
produse/preparate de spălare şi curăţare,
cosmetice, medicamente fără prescripţie
medicală, produse/preparate de îngrijirea
sănătăţii, obiecte mici de feronerie, maşini şi
aparate pentru prelucrarea de metal, lemn,
plastic, beton şi piatră de construcţii,
articole/produse de grădinărit şi bricolaj
(diy-do it yourself), maşini şi aparate de uz
casnic, aparate de bucătărie electrice pentru
prepararea produselor alimentare şi a
băturilor, aparate şi echipamente electronice
de larg consum, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului,
imaginilor şi/sau altor date, calculatoare,
aparate de telecomunicaţii, articole
ortopedice, aparate de iluminat, de încălzire,
generatoare de abur, de gătit, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de alimentare cu apă
şi instalaţii sanitare, vehicule, biciclete, bărci,
accesorii/fitinguri pentru biciclete,
accesorii/fitinguri pentru autovehicule,
accesorii/fitinguri pentru bărci, artificii,
bijuterii, instrumente de ceasornicărie şi

romstal Geysser
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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cronometre, instrumente muzicale, articole de
papetărie, articole decorative,
articole/rechizite de birou, articole de
artizanat, articole de ambalare, materiale de
ambalare, materiale de oprire/etanşare şi
materiale izolatoare, produse din piele,
articole de voiaj, umbrele, materiale de
construcţii, mobilier, articole pentru animale,
produse de uz casnic şi de bucătărie, ustensile
şi recipiente de menaj sau de bucătărie, vase
şi tacâmuri, produse din sticlă, porţelan şi
ceramică, produse textile, textile de uz casnic,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, produse de
mercerie, covoare, carpete, acoperitoare de
podea, articole/produse sportive şi jucării,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun, hrană
pentru animale, plante şi flori, tutun, produse
de tutun, articole pentru fumători, brichete.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse cosmetice; parfumuri; tonice
(loţiuni cosmetice); preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului; articole de parfumerie şi
o d o r i z a n t e ; c o s me t i c e ; c o s me t i c e
nemedicinale; preparate cosmetice pentru
slăbire; geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal; preparate şi tratamente
pentru păr; uleiuri pentru păr; şampon
medicinal; şampon medicinal pentru păr;
balsamuri de păr (balsamuri-şampon); loţiune
de baie; loţiune pentru curăţarea tenului;
cremă de bază (cosmetice); cremă cosmetică
pentru piele; cremă pentru faţăcare nu este
medicinală; creme cosmetice; creme
exfoliante; creme antirid; creme nutritive;
preparate pentru îngrijirea pielii; produse
pentru toaletă.
5 Suplimente alimentare şi preparate dietetice;
remedii naturale şi farmaceutice; produse
biotice; preparate şi articole pentru igienă;
băuturi de uz medical; alifii medicinale; alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri; unguente medicinale; unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele; picături
nazale de uz medicinal; inhalanţi; preparate
farmaceutice de inhalat pentru tatarea bolilor
şi dereglărilor respiratorii; preparate
farmaceutice pentru răceală; stimulente
respiratorii; produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical; produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor
respiratorii; preparate farmaceutice şi
substanţe pentru prevenirea, tratamentul şi
ameliorarea tusei, răcelii şi alte tulburări şi
boli ale sistemului respirator şi condiţii
similare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08666
(151) 22/12/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)
LILI GREEN

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08657
(151) 22/12/2016
(732) ALDESCU PAULA, Str. Dr. Ioan
Mureşan nr. 53, bl. 33, sc. A, et. 1, ap.
4, judeţul Timiş, 300751,
TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 08662
(151) 22/12/2016
(732) TOMA PETRU - RADU, Intr.
Renaşterii nr. 1, Comuna Snagov,
judeţul Ilfov, , SAT VLĂDICEASCA
ROMANIA

(540)

(540)
Europe Cinema Channel
DUNIA

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

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte; servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu amănutul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poştă pentru articole de îmbrăcăminte.
38 Servicii de comunicare prin bloguri online.
41 Servicii de scriere a textelor pentru
bloguri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08668
(151) 22/12/2016
(732) S.C. SMART IDEAS G&S S.R.L.,
Str. Graţioasa nr. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08652
(151) 22/12/2016
(732) QUIN ROMANIA S.R.L., Str.
DE301 KM0+200, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV
(540)

Business Results by Smart Ideas
QUIN the quintessence automotive
interior
(591) Culori revendicate:negru, verde, bej,
roşu

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
(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; seifuri; produse
metalice; minereuri; embleme metalice pentru
vehicule; litere şi cifre din metal obişnuit, cu
excepţia formelor de tipar; accesorii metalice
pentru autovehicule; accesorii metalice pentru
uşi; cadre de uşi din metal; mânere metalice
pentru uşi; inele metalice pentru uşi;
deschizătoare de uşi neelectrice; opritoare
metalice pentru uşi; feronerie auto, de mici
dimensiuni.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
uscare, de ventilare; lămpi şi luminatoare de
interior pentru autovehicule; lămpi electrice;
faruri pentru autovehicule; reflectoare de

(531) Clasificare Viena:240501; 260106;
270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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vehicule; aparate de odorizare, cu excepţia
celor de uz personal, aparate de desicare;
difuzoare de lumină; lumini decorative; aparat
de iluminat pentru vehicule; aparate de
iluminat cu diode luminiscente [LED];
brichete cu gaz, semnalizatoare de
automobile; carcase şi protecţii pentru lămpi;
instalaţii şi aparate de ventilaţie şi de aer
condiţionat pentru vehicule; dispozitive
anti-orbire pentru vehicule (fitinguri la faruri);
aparate de încălzire pentru dezgheţarea
geamurilor la vehicule.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă; airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), caroserii de
vehicule, capote de automobile, şei de
bicicletă, bare de protecţie pentru automobile,
brichete pentru automobile, uşi pentru
vehicule, claxoane pentru vehicule, rame,
coaste de lemn (cadre) pentru ambarcaţiuni,
spoilere pentru vehicule, bare de protecţie
pentru vehicule, capace pentru rezervoarele de
combustibil (benzină) ale vehiculelor, scări
ale vehiculelor, scaune ale vehiculelor; volane
din metal; oglinzi retrovizoare pentru
vehicule.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plasticeextrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice; clapete din cauciuc, căptuşeli
pentru ambreiaj, ebonită (cauciuc vulcanizat),
mulaje din ebonită (cauciuc vulcanizat), fibre
vulcanizate, garnituri, garnituri de etanşare,
manşoane de cauciuc pentru protejarea
componentelor maşinilor, opritoare din
cauciuc, materiale de izolaţie fonică, opritoare
din cauciuc, capitonaj din cauciuc sau plastic
sintetice (produse semifinisate), mulaje din
cauciuc vulcanizat (ebonită), garnituri de
etanşare pentru ferestre.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;

geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie; huse din piele şi din
imitaţie de piele pentru scaune auto, accesorii
din piele şi din imitaţie de piele pentru
autoturisme; volane şi capace airbag din piele.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
volane şi capace airbag din lemn, os, fildeş,
carbon, înlocuitori ai acestora sau material
plastic; scaune pentru vehicule, tâmplărie
artistică de interior şi exterior pentru vehicule,
cuiere nemetalice şti agăţătoare pentru haine
pentru vehicule, mânere de uşi nemetalice
pentru vehicule, elemente decorative pentru
vehicule, oglinzi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08653
(151) 22/12/2016
(732) C O M U N I T A T E A
SUPORTERILOR
F.C.
UNIVERSITATEA CRAIOVA, Str.
Sfântul Dumitru nr. 1, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA

(210) M 2016 08667
(151) 22/12/2016
(732) S.C. TURUL BERII S.R.L., Aleea
Izvorul Oltului nr. 6, bl. 29, sc. B, etaj
2, ap. 24, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

FCU 1948

TURUL BERII

(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena:011521; 110303;
241513; 260116; 270501;

(531) Clasificare Viena:030102; 030122;
210301; 230101; 240109; 270501;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de marketing; prezentări de
produse on-line şi offline, toate acestea în
legătură cu berea.
41 Organizarea de concursuri şi spectacole
(divertisment); organizarea de activităţi
sportive şi culturale cu mari producători de
bere şi asociaţii de producători de bere.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport ; ornamente pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor;
administraţie comercială;lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08659
(151) 22/12/2016
(732) Metamorfoza d.o.o., Bukovacka 174,
10 000, ZAGREB CROATIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(210) M 2016 08663
(151) 22/12/2016
(732) TOMA PETRU - RADU, Intr.
Renaşterii nr. 1, Comuna Snagov,
judeţul Ilfov, , SAT VLĂDICEASCA
ROMANIA
(540)
Europe Film Channel

(540)

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

MUZEUL ILUZIILOR

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260725; 270501;
270522;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Administrea muzeelor; expoziţii la muzeu;
servicii prestate de muzee.

˜˜˜˜˜˜˜
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şi dereglărilor respiratorii; preparate
farmaceutice pentru răceală; stimulente
respiratorii; produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical; produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor
respiratorii; preparate farmaceutice şi
substanţe pentru prevenirea, tratamentul şi
ameliorarea tusei, răcelii şi alte tulburări şi
boli ale sistemului respirator şi condiţii
similare.

(210) M 2016 08665
(151) 22/12/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)
LILICHE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08669
(151) 22/12/2016
(732) K A R P A T E N
M E A T
SIEBENBUERGEN S.R.L., Str.
Octavian Goga nr. 1, jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse cosmetice; parfumuri; tonice
(loţiuni cosmetice); preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului; articole de parfumerie şi
o d o r i z a n t e ; c o s me t i c e ; c o s me t i c e
nemedicinale; preparate cosmetice pentru
slăbire; geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal; preparate şi tratamente
pentru păr; uleiuri pentru păr; şampon
medicinal; şampon medicinal pentru păr;
balsamuri de păr (balsamuri-şampon); loţiune
de baie; loţiune pentru curăţarea tenului;
cremă de bază (cosmetice); cremă cosmetică
pentru piele; cremă pentru faţăcare nu este
medicinală; creme cosmetice; creme
exfoliante; creme antirid; creme nutritive;
preparate pentru îngrijirea pielii; produse
pentru toaletă.
5 Suplimente alimentare şi preparate dietetice;
remedii naturale şi farmaceutice; produse
biotice; preparate şi articole pentru igienă;
băuturi de uz medical; alifii medicinale; alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri; unguente medicinale; unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele; picături
nazale de uz medicinal; inhalanţi; preparate
farmaceutice de inhalat pentru tatarea bolilor

KARPATEN PREMIUM ANGUS
(531) Clasificare Viena:010104; 030402;
030412; 250119; 270501; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
20
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uscate şi gătie; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale, malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 08670
(151) 22/12/2016
(732) K A R P A T E N
M E A T
SIEBENBUERGEN S.R.L., Str.
Octavian Goga nr. 1, jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
FROM GRASS TO BEEF - ANGUS
BUSINESS SYSTEMS

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătie; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale, malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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