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Cereri M|rci publicate în 29.11.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 07756

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marc|
(151)
(732)
(540)
23/11/2016 S.C. FISH HOUSE BY ZAITOONE restaurant zaatar lebanese
S.R.L.

2 M 2016 07979

23/11/2016 VERIGOI VALENTIN-MARIUS

TOPFIN

3 M 2016 07980

23/11/2016 S.C. PHYLAXIA PHARMAROM
S.R.L.

VIP TARGET SECURITY
GROUP

4 M 2016 07981

23/11/2016 S.C. PHYLAXIA PHARMAROM
S.R.L.

PHYLAXIA PHARMAROM

5 M 2016 07982

23/11/2016 S.C. WITZ CHAIR S.R.L.

DESIGN ACUSTIC

6 M 2016 07983

23/11/2016 DOMENIILE BLAGA S.R.L.

7 M 2016 07984

23/11/2016 DOMENIILE BLAGA S.R.L.

8 M 2016 07985

23/11/2016 DOMENIILE BLAGA S.R.L.

9 M 2016 07986

23/11/2016 DOMENIILE BLAGA S.R.L.

10 M 2016 07987

23/11/2016 BONTEA SORIN

CHEF SORIN BONTEA

11 M 2016 07988

23/11/2016 S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L.

LEI DE BUSINESS TÂN{R

12 M 2016 07989

23/11/2016 S.C. MOTORDEAL MEDIA S.R.L.

MOTORDEAL.RO AFACERI
BUNE PENTRU MASINA TA

13 M 2016 07990

23/11/2016 GRIGORESCU-POPESCU
CRISTIAN

YOUTH & TONIC

14 M 2016 07991

23/11/2016 S.C. GRADINARIU IMPORT
EXPORT S.R.L.

Hidropress Compaction Systems

15 M 2016 07992

23/11/2016 S.C. ANM ANMA COSMETICS
S.R.L.

DLUX PROFESSIONAL

16 M 2016 07993

23/11/2016 JUDEA ANCA-JANETA

WHITE DOT DESIGN high-end
interiors

17 M 2016 07994

23/11/2016 S.C. COMPLEX PANORAMIC
S.R.L.

CIOB{NAÔU'

18 M 2016 07995

23/11/2016 UNIVER PRODUCT S.R.L.

ÔTEFAN CEL TARE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 07996

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/11/2016 GRIGORESCU-POPESCU
CRISTIAN

Denumire
Marc|
(540)
YOUTH & TONIC

20 M 2016 07997

23/11/2016 PICCOLINO FACTORY S.R.L.
STAN ILIE DANIEL

Queen

21 M 2016 07998

23/11/2016 I.I. MIHALCEA BOGDAN

RODAGRIA

22 M 2016 08000

23/11/2016 S.C. DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA S.R.L.

DOMENIUL COROANEI

23 M 2016 08001

23/11/2016 S.C. GOOD PEOPLE S.A.

COOPERATIVA FRUFRU. F{R{
BAZACONII

24 M 2016 08002

23/11/2016 S.C. VIROTOP 16 S.R.L.

CAMARAD

25 M 2016 08003

23/11/2016 MERCK SHARP & DOHME
CORP.

TRIDERM

26 M 2016 08004

23/11/2016 S.C. INTERTOY ZONE S.R.L.

3D DESIGN

27 M 2016 08005

23/11/2016 S.C. YONURU & CO. S.R.L.

VINURI CU SENTIMENTE

28 M 2016 08006

23/11/2016 ASOCIATIA ECOTIC

ECOTIC

29 M 2016 08007

23/11/2016 ASOCIATIA ECOTIC

Sigiliul ECOTIC

30 M 2016 08009

23/11/2016 MLAGIU MARIAN

CASA ANVELOPELOR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

(210) M 2016 07756
(151) 23/11/2016
(732) S.C. FISH HOUSE BY ZAITOONE
S.R.L., Str. Teleajen nr. 33, camera 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08004
(151) 23/11/2016
(732) S.C. INTERTOY ZONE S.R.L., Str.
Căminului nr. 6, sector 2, 021742,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

restaurant zaatar lebanese
(531) Clasificare Viena:051307; 051325;
250110; 250113; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

3D DESIGN

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:portocaliu,
portocaliu închis, albastru, albastru
deschis

(210) M 2016 08003
(151) 23/11/2016
(732) MERCK SHARP & DOHME
CORP., One Merck Drive, 08889,
Whitehouse Station S.U.A. New
Jersey
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270702; 270711; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

TRIDERM

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08005
(151) 23/11/2016
(732) S.C. YONURU & CO. S.R.L., Str.
Prelungirea Ghencea nr. 93T, Camera
1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 08006
(151) 23/11/2016
(732) ASOCIATIA ECOTIC, Str.
Turturelelor nr. 48, parter, cam. P8,
sector 3, 030882, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(540)

VINURI CU SENTIMENTE
(591) Culori revendicate:Pantone 698C,
Pantone 432C
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;
270510; 270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

ECOTIC
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:011515; 090110;
240302; 240307; 270501; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administrarea afacerilor;
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la
problemele şi iniţiativele de mediu.
4
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41 Servicii educaţionale legate de conservarea
mediului; educaţie şi instruire privind
conservarea naturii şi mediul; servicii
educative pentru adulţi referitoare la probleme
de mediu; activităţi culturale; publicare de
materiale educative; difuzare de materiale
educative; elaborare de materiale educative;
publicare de materiale educative tipărite;
organizare de competiţii educative; servicii
educative pentru adulţi; servicii educative în
domeniul managementului; servicii educative
pentru sectorul industrial; servicii educative în
domeniul afacerilor; servicii educative în
domeniul tehnologiei informaţiei; servicii
educative referitoare la sistemele informatice;
servicii educative pentru adulţi în domeniul
managementului; seminarii educative;
organizare de seminarii educative; organizare
de concursuri în scopuri educative; organizare
de conferinţe cu scopuri educative; organizare
de serbări în scopuri educative; ateliere
organizate în scopuri educative; organizare de
convenţii cu scopuri educative; organizare de
prezentări cu scopuri educative; organizare de
spectacole în scopuri educative.
42 Studii de mediu; evaluarea riscurilor de
mediu; compilare de informaţii despre mediu;
colectare de informaţii privind mediul; servicii
de consultanţă privind mediul; studii în
domeniul protecţiei mediului; cercetarea în
domeniul protecţiei mediului; consultanţă
tehnică în domeniul ştiinţei mediului; servicii
de consultanţă privind planificarea de mediu;
monitorizarea activităţilor care influenţează
mediul în clădiri; consultanţă în materie de
protecţie a mediului; monitorizare de
evenimente care influenţează mediul din
clădiri; monitorizare de mediu a zonelor de
depozitare a deşeurilor; monitorizare de mediu
a zonelor de tratare a deşeurilor; servicii de
consultanţă în materie de protecţie a mediului;
servicii de consultanţă în materie de siguranţă

a mediului; servicii de consultanţă privind
cercetarea în domeniul protecţiei mediului;
servicii de consultanţă în materie de poluare a
mediului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08007
(151) 23/11/2016
(732) ASOCIATIA ECOTIC, Str.
Turturelelor nr. 48, parter, cam. P8,
sector 3, 030882, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
Sigiliul ECOTIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administrarea afacerilor;
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la
problemele şi iniţiativele de mediu.
41 Servicii educaţionale legate de conservarea
mediului; educaţie şi instruire privind
conservarea naturii şi mediului; servicii
educative pentru adulţi referitoare la probleme
de mediu; activităţi culturale; publicare de
materiale educative; difuzare de materiale
educative; elaborare de materiale educative;
publicare de materiale educative tipărite;
organizare de competiţii educative; servicii
educative pentru adulţi; servicii educative în
domeniul managementului; servicii educative
pentru sectorul industrial; servicii educative în
domeniul afacerilor; servicii educative în
5
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domeniul tehnologiei informaţiei; servicii
educative referitoare la sistemele informatice;
servicii educative pentru adulţi în domeniul
managementului; seminarii educative;
organizare de seminarii educative; organizare
de concursuri în scopuri educative; organizare
de conferinţe cu scopuri educative; organizare
de serbări în scopuri educative; ateliere
organizate în scopuri educative; organizare de
convenţii cu scopuri educative; organizare de
prezentări cu scopuri educative; organizare de
spectacole în scopuri educative.
42 Studii de mediu; evaluarea riscurilor de
mediu; compilare de informaţii despre mediu;
servicii de consultanţă privind mediul; studii
în domeniul protecţiei mediului; cercetarea în
domeniul protecţiei mediului; consultanţă
tehnică în domeniul ştiinţei mediului; servicii
de consultanţă privind planificarea de mediu;
monitorizarea activităţilor care influenţează
mediul în clădiri; consultanţă în materie de
protecţie a mediului; monitorizare de
evenimente care influenţează mediul din
clădiri; monitorizare de mediu a zonelor de
depozitare a deşeurilor; servicii de consultanţă
în materie de protecţie a mediului; servicii de
consultanţă în materie de siguranţă a mediului;
servicii de consultanţă privind cercetarea în
domeniul protecţiei mediului; servicii de
consultanţă în materie de poluare a mediului.

(210) M 2016 08009
(151) 23/11/2016
(732) M L A G I U
MARIAN,
Str.
Baraganului nr. 86, judeţul Dolj, ,
CRAIOAVA ROMANIA
(540)
CASA ANVELOPELOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Chituri pentru anvelope; soluţii pentru
etanşarea anvelopelor; soluţii pentru repararea
anvelopelor; compoziţii pentru repararea
anvelopelor auto; preparate chimice folosite la
repararea anvelopelor; preparate chimice
folosite la fabricarea anvelopelor; preparate
chimice folosite la tratarea anvelopelor;
adeziv din cauciuc pentru repararea
anvelopelor pneumatice; produse folosite la
etanţarea pompelor pentru anvelopele
automobilelor; produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
repararea acestora; produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
întărirea acestora; produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
protejarea acestora; substanţe chimice de
umplere pentru caroserii de autovehicule şi
pentru reparaţii anvelope.
7 Maşini de presat anvelope; maşini pentru
echilibrarea anvelopelor; maşini pentru
vulcanizarea anvelopelor; dispozitive
automate de demontare şi instalare a
anvelopelor.
12 Anvelope auto; anvelope; anvelope
pneumatice; anvelope tubulare; anvelope
(pneuri); pneuri (anvelope); suporturi de
anvelope; huse pentru anvelope; profiluri
pentru anvelope; anvelope pentru vehicule;
huse antiderapante pentru anvelope; anvelope
tubulare de bicicletă; lanţuri antiderapante

˜˜˜˜˜˜˜
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de spaţii comerciale pentru comerţul cu
anvelope; servicii cercetare şi dezvoltare în
domeniul anvelopelor de automobile; servicii
de analiză şi cercetare industrială privind
anvelopele pentru automobile.

pentru anvelope; anvelope pentru vehicule
terestre; anvelope pentru roţile vehiculelor;
petice pentru camere de anvelope; anvelope
pentru biciclete de copii; ventile pentru
anvelope de vehicule; huse textile
antiderapante pentru anvelope; lanţuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor;
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor; pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice; pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor; petice
pentru repararea anvelopelor vehiculelor;
lanţuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre); dispozitive antiderapante pentru
anvelope de autovehicule; ţinte metalice
pentru anvelope de vehicule; pompe pentru
umflarea anvelopelor de bicicletă; benzi de
rulare din cauciuc pentru anvelope; camere de
aer pentru anvelope pentru vehicule; capace
de ventile pentru anvelopele de vehicule;
anvelope pneumatice şi camere de aer pentru
motociclete; anvelope pentru roţile trenului de
aterizare al aeronavelor; materiale pentru
aplicarea de petice pentru camere de anvelope;
petice din cauciuc adeziv pentru repararea de
camere de anvelope; petice din cauciuc
adezive pentru repararea camerelor sau
anvelopelor; modele de bandă de rulare pentru
reşaparea anvelopelor de vehicule; modele de
bandă de rulare din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor reciclate.
37 Echilibrare anvelope; montarea
anvelopelor; recanelarea anvelopelor; servicii
de înlocuire de anvelope; servicii de montare
anvelope; echilibrarea (alinierea) de anvelope;
rotaţia şi echilibrarea anvelopelor; întreţinerea
şi repararea anvelopelor; vulcanizare de
anvelope de automobil (reparaţii); montare şi
reparaţii de anvelope de vehicule.
42 Servicii de analiză a anvelopelor; servicii
de inspectare a anvelopelor; servicii de
cercetare în domeniul anvelopelor; proiectare

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07984
(151) 23/11/2016
(732) DOMENIILE BLAGA S.R.L., Sat
Finteşti nr. 435, judeţul Buzău, ,
COMUNA NĂENI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:bronz
(531) Clasificare Viena:050104; 050106;
070110; 070125; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 23.11.2016

(210) M 2016 07985
(151) 23/11/2016
(732) DOMENIILE BLAGA S.R.L., Sat
Finteşti nr. 435, judeţul Buzău, ,
COMUNA NĂENI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07986
(151) 23/11/2016
(732) DOMENIILE BLAGA S.R.L., Sat
Finteşti nr. 435, judeţul Buzău, ,
COMUNA NĂENI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:050104; 050106;
070110; 070125; 290112;
(591) Culori
galben

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice.

revendicate:roşu,

argintiu,

(531) Clasificare Viena:180401; 180402;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07979
(151) 23/11/2016
(732) VERIGOI VALENTIN-MARIUS,
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, ap.
2A, Jud. Bihor, , ORADEA
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 07980
(151) 23/11/2016
(732) S.C. PHYLAXIA PHARMAROM
S.R.L., Calea Moineşti nr. 34, Jud.
Bacău, , BACĂU ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)

TOPFIN
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:020904; 270302;
270501; 290113;

VIP TARGET SECURITY GROUP
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;

(531) Clasificare Viena:210321; 270501;
270511; 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
9
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pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07982
(151) 23/11/2016
(732) S.C. WITZ CHAIR S.R.L., Str.
Mihai Viteazu nr. 327, judeţul Braşov,
, HĂRMAN 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 07981
(151) 23/11/2016
(732) S.C. PHYLAXIA PHARMAROM
S.R.L., Calea Moineşti nr. 34, Jud.
Bacău, , BACĂU 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

DESIGN ACUSTIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(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).

(540)
PHYLAXIA PHARMAROM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07987
(151) 23/11/2016
(732) BONTEA SORIN, Aleea Solidarităţii
nr. 1, bl. M17, sc. 2, et. 1, ap. 26,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA
(540)

(210) M 2016 07983
(151) 23/11/2016
(732) DOMENIILE BLAGA S.R.L., Sat
Finteşti nr. 435, judeţul Buzău, ,
COMUNA NĂENI ROMANIA
(540)

CHEF SORIN BONTEA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:030916; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07988
(151) 23/11/2016
(732) S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L.,
Str. Decebal nr. 14, bl. B3, sc. B, ap.
3, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

(210) M 2016 07989
(151) 23/11/2016
(732) S.C. MOTORDEAL MEDIA S.R.L.,
Bdul. Constantin Brâncoveanu nr. 18,
bl. B7, sc. 3, et, 1, ap. 60, camera 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

MOTORDEAL.RO AFACERI BUNE
PENTRU MASINA TA
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
solid coated 2150 C), orange (pantone
solid coated 152 C)

LEI DE BUSINESS TÂNĂR
(591) Culori revendicate:portocaliu, mov
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;
030124; 070315; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu exceptii mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; caractere tipografic forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07997
(151) 23/11/2016
(732) PICCOLINO FACTORY S.R.L.,
Splaiul Gheorghe Magheru bl. 343, et.
2, ap. 11, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(732) STAN ILIE DANIEL, Str. Oituz nr.
137, judeţul Ilfov, , Comuna Brăneşti
ROMANIA

(210) M 2016 07990
(151) 23/11/2016
(732) G R I G O R E S C U - P O P E S C U
CRISTIAN, Str. Londra nr. 18A, et.
2, ap. 7, sector 1, 011763,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, Bd.
Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B, ap. 52,
sector 2 Bucureşti
(540)

(540)

YOUTH & TONIC
(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.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

Queen
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;
020323; 250725; 270302; 270501;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele; umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07998
(151) 23/11/2016
(732) I.I. MIHALCEA BOGDAN, Lot 1,
T46/2, P1, judeţul Călăraşi, , LEHLIU
GARĂ ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08000
(151) 23/11/2016
(732) S.C. DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA S.R.L., Str. Dealul
Viilor nr. 108, judetul Dolj, 205400,
SEGARCEA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

RODAGRIA
(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.
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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

DOMENIUL COROANEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07991
(151) 23/11/2016
(732) S.C. GRADINARIU IMPORT
EXPORT S.R.L., Str. Chiciurei nr.
47, sector 3, 031872, BUCURESTI
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)

˜˜˜˜˜˜˜
Hidropress Compaction Systems
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(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:241501; 260416;
270501; 290113;

(531) Clasificare Viena:010706; 260118;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

(210) M 2016 07993
(151) 23/11/2016
(732) JUDEA ANCA-JANETA, Str.
Aştrilor nr. 6, bl. 2, sc. D, et. 4, ap. 10,
j u d . T i mi ş , , TIMI ŞOARA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07992
(151) 23/11/2016
(732) S.C. ANM ANMA COSMETICS
S.R.L., Str. Râul Dorna nr. 8, bl. Z30,
sc. 1, etaj 4, ap. 30, camera nr. 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

WHITE DOT DESIGN high-end interiors
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270519; 270522; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamaă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a

DLUX PROFESSIONAL
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produselor din productie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.
42 Design interior; servicii de design interior;
design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare; proiectare de design pentru
amenajări interioare şi exterioare;
managementul proiectelor de design interior şi
exterior; servicii de planificare arhitecturala şi
urbana; servicii de consultanţă în domeniul
designului interior şi arhitectural; furnizare de
informaţii în domeniul designului interior şi
arhitectural printr-un site web.

(210) M 2016 08001
(151) 23/11/2016
(732) S.C. GOOD PEOPLE S.A., Str.
Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, Clădirea nr. 5,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

COOPERATIVA FRUFRU. FĂRĂ
BAZACONII

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 260118;
260418; 270501; 270502; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
16
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32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

marketing pentru evenimente.
41 Educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de discotecă;
divertisment în timp real şi servicii de
divertisment muzical; cluburi noapte;
furnizare de facilităţi pentru sport, timp liber
şi agrement; intermediere şi supraveghere de
conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri; organizarede evenimente de
ceremonie; servicii oferite de disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale;
planificare şi organizare de petreceri; servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, servicii de bar, de cafenea,
de restaurant, mese festive şi catering;
închiriere de spaţii pentru susţinere de
conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri; servicii de cazare temporară;
închiriere de săli pentru evenimente sociale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07994
(151) 23/11/2016
(732) S.C. COMPLEX PANORAMIC
S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 7,
jud. Argeş, CÂMPULUNG
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CIOBĂNAŞU'
(531) Clasificare Viena:010104; 020104;
250110; 260418; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; promovarea vânzărilor pentru terţi
(servicii comerciale); organizare şi gestionare
de programe de stimulare şi fidelizare
comerciale; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
17
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(210) M 2016 07995
(151) 23/11/2016
(732) UNIVER PRODUCT S.R.L., Str.
Mihai Eminescu nr. 36A, judeţul
Maramureş, 430332, BAIA MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

(210) M 2016 07996
(151) 23/11/2016
(732) G R I G O R E S C U - P O P E S C U
CRISTIAN, Str. Londra nr. 18A, et.
2, ap. 7, sector 1, 011763,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)
YOUTH & TONIC
(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.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

ŞTEFAN CEL TARE
(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
alb
(531) Clasificare Viena:020912; 050915;
260418; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente, pastă de ardei şi gogoşari,
condimente / amestecuri de ierburi, pastă de
condimente, boia (condiment).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi,
geamantane, valize, portmonee, umbrele;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genţi, geamantane, valize, portmonee,
umbrele; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu draperii,
lenjerii de pat, cuverturi de pat, feţe de masă,
covoare; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru genţi,
geamantane, valize, portmonee, umbrele,
bijuterii; servicii de comert electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
organizare de târguri comerciale şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorului să le vadă şi să le cumpere
comod ; s e r v i c i i de i nformare a
consumatorilor; organizare de parade de modă
în scopuri comerciale şi promoţionale; servicii
de comenzi online computerizate; servicii de
import şi export; magazine pentru articole de
îmbrăcăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de încăl ţăminte, articole care servesc

(210) M 2016 08002
(151) 23/11/2016
(732) S.C. VIROTOP 16 S.R.L., Str. Calea
Prutului nr. 12, Biroul R.U., judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

CAMARAD
(531) Clasificare Viena:020101; 020912;
090709; 160313; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar; servicii de vânzare cu
ridicata în domeniul vestimentar; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de
încălţăminte; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de încălţăminte; servicii de
19
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la acoperirea capului, bijuterii, genţi,
geamantane,valize, portmonee, umbrele,
parfumerie; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu draperii, lenjerii de pat, cuverturi de
pat, feţe de masă, covoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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