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Cereri M|rci publicate în data de 29/11/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 07999

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/11/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
SPEED TAXI MOTORSPORT

Denumire
Marc|
(540)
SPEED Taxi MOTORSPORT

2 M 2016 08010

24/11/2016 GHINEA CATALIN-CONSTANTIN
BORZEA IOAN

URBASM

3 M 2016 08011

24/11/2016 S.C. TWINS CAFE S.R.L.

FRATELLI BEACH & CLUB

4 M 2016 08012

24/11/2016 S.C. TWINS CAFE S.R.L.

FRATELLI BEACH & CLUB

5 M 2016 08013

24/11/2016 MIHALE CRISTINA

BIAVATI

6 M 2016 08014

24/11/2016 HOMOÔTEAN - MILACIU IOAN FLORIN

Societatea Profesional| Notarial|
LEXUS

7 M 2016 08015

24/11/2016 S.C. BLUE NEON S.R.L.

HELAMIN

8 M 2016 08016

24/11/2016 C.M.I. DR. OLTEAN PAUL
ANDREI

CLINICA DENTARA Dr. Paul
Oltean

9 M 2016 08017

24/11/2016 S.C. DENTVISAGE SRL-D

DentVISAGE

10 M 2016 08018

24/11/2016 SASSIN INTERNATIONAL
ELECTRIC SHANGHAI CO., LTD.

SASSIN

11 M 2016 08019

24/11/2016 PACO EXPORT SERVICES S.R.L. Chez ODETTE tarte ca la carte

12 M 2016 08020

24/11/2016 S.C. LORDINU S.R.L.

Pizzamania

13 M 2016 08021

24/11/2016 S.C. ROMANA RESIDENCE
DEVELOPMENT S.A.

ROMANA RESIDENCE

14 M 2016 08023

24/11/2016 S.C. PANALIM INVEST S.R.L.

Vatra Ardeleana

15 M 2016 08024

24/11/2016 ASOCIATIA INFOCONS

SUPERCONSUMATORUL

16 M 2016 08025

24/11/2016 S.C. BAZAR PRODUCTION S.R.L. ALIVE

17 M 2016 08026

24/11/2016 MEDIA KOMPASS S.R.L.

MK MEDIA KOMPASS

18 M 2016 08027

24/11/2016 HEALTHCARE DIGITAL INFO
S.R.L.

HDI Healthcare Digital Info
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 08028

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/11/2016 TEHNOCHIM S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
GOSPODARUL VERDE

20 M 2016 08029

24/11/2016 TIMO SERV S.R.L.

EXTRATERESTRUL

21 M 2016 08030

24/11/2016 TEHNOCHIM S.R.L.

TEHNOROM GROUP

22 M 2016 08031

24/11/2016 TIMO SERV S.R.L.

Ôcolarul

23 M 2016 08032

24/11/2016 TEHNOCHIM S.R.L.

GOSPODAR UNIVERSAL

24 M 2016 08033

24/11/2016 S.C. PATISGAL S.R.L.

PATIS SWEETS

25 M 2016 08034

24/11/2016 RUSU ALEXANDRU

ARENGINEERING

26 M 2016 08035

24/11/2016 S.C. CONTINENTAL S.R.L.

NORTH STAR RESIDENCE

27 M 2016 08037

24/11/2016 S.C. CESAL S.A.

CESAL PREMIUM AURORA
FAMILY

28 M 2016 08038

24/11/2016 S.C. MICRODREAM S.R.L.

Bervolo

29 M 2016 08039

24/11/2016 S.C. MICRODREAM S.R.L.

Nibaro

30 M 2016 08040

24/11/2016 S.C. MICRODREAM S.R.L.

FACTURA ONLINE

31 M 2016 08041

24/11/2016 PETRESCU FLORIN-GEORGE

GYRO'S time GRILL STEAKS
SALADS COFFEE

32 M 2016 08043

24/11/2016 S.C. PATISGAL S.R.L.

PATIS Frozen

33 M 2016 08044

24/11/2016 S.C. LICITATII-PROIECTE.RO
S.R.L.

Royal Print

34 M 2016 08045

24/11/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ETI ZAGA

35 M 2016 08046

24/11/2016 S.C. SERVAL SOLUTIONS S.R.L. SERVAL SERVICE SECURITY

36 M 2016 08047

24/11/2016 BENGA CIPRIAN - IOSIF

LUPUL CULIÚ{

37 M 2016 08048

24/11/2016 S.C. ALTE FAPTE S.R.L.

TdC TÂRGUL de CARIERE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2016 08049

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/11/2016 DRAGUSANU-CALINTIR
ANCA-BIANCA

Denumire
Marc|
(540)
BIANCA DR{GUÔANU

39 M 2016 08050

24/11/2016 ASOCIAÚIA RO-PESCADOR

RO-PESCADOR

40 M 2016 08051

24/11/2016 S.C. ANGST RO S.R.L.

MU

41 M 2016 08052

24/11/2016 S.C. ANGST RO S.R.L.

MU MERINDE URBANE

42 M 2016 08053

24/11/2016 MOLDOVEANU MIHAELA

A TEDDYBÄR DES{VÂRÔIM
CEI 7 ANI DE ACAS{
Kindergarten School Afterschool

43 M 2016 08054

24/11/2016 S.C. HEADLINE DIGITAL S.R.L.

Cuvântul
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(210) M 2016 07999
(151) 24/11/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
SPEED TAXI MOTORSPORT, Str.
Oinei nr. 43, et. 2, Cam. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(210) M 2016 08037
(151) 24/11/2016
(732) S.C. CESAL S.A., Calea Borşului nr.
31C, judeţul Bihor, 410605, ORADEA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

(540)

SPEED Taxi MOTORSPORT
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
CESAL PREMIUM AURORA FAMILY
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270503; 270515; 290113;

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

(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; concursuri şi întreceri cu
maşini; concursuri şi curse auto.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(531) Clasificare Viena:020712; 200109;
250119; 260407; 260418; 270521;
290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţii, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; coloranţi, mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoratori,tipografi şi

˜˜˜˜˜˜˜
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artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) M 2016 08039
(151) 24/11/2016
(732) S.C. MICRODREAM S.R.L., Str.
Cerbului, nr. 6A, Jud. Braşov, 505200,
FĂGĂRAŞ ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08038
(151) 24/11/2016
(732) S.C. MICRODREAM S.R.L., Str.
Cerbului, nr. 6A, Jud. Braşov, 505200,
FĂGĂRAŞ ROMANIA
(540)
Nibaro
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270503; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Bervolo
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08040
(151) 24/11/2016
(732) S.C. MICRODREAM S.R.L., Str.
Cerbului, nr. 6A, Jud. Braşov, 505200,
FĂGĂRAŞ ROMANIA

(210) M 2016 08041
(151) 24/11/2016
(732) PETRESCU FLORIN-GEORGE,
Str. Rapsodiei nr. 8, bl. D1/6, sc. B,
ap. 7, Jud. Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA

(540)
(540)

FACTURA ONLINE

GYRO'S time GRILL STEAKS SALADS
COFFEE
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
641), negru

(531) Clasificare Viena:270501;

(531) Clasificare Viena:250110; 250125;
270501; 270525; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de bar, cafenele, snack-bar-uri,
restaurante, pensiuni, cantine.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08010
(151) 24/11/2016
(732) G
H
I
N
E
A
CATALIN-CONSTANTIN, B-dul
Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 1, et. 1, ap. 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) BORZEA IOAN, Str. Constantin
Sandu-Aldea nr. 4, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08043
(151) 24/11/2016
(732) S.C. PATISGAL S.R.L., Str. Milcov
nr. 165, judeţul Galaţi, 800567,
GALAŢI ROMANIA
(540)

(540)
URBASM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

PATIS Frozen
(591) Culori revendicate:turcoaz, alb
(531) Clasificare Viena:010104; 010317;
010319; 090110; 260116; 260118;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08011
(151) 24/11/2016
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Str.
Glodeni nr 1-3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08044
(151) 24/11/2016
(732) S.C. LICITATII-PROIECTE.RO
S.R.L., Str. Clopotari, nr. 15, Jud. Iaşi,
700707, IAŞI ROMANIA

(540)

(540)
Royal Print
(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.

FRATELLI BEACH & CLUB
(531) Clasificare Viena:051325; 261107;
270504; 270506; 270509; 270512;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08045
(151) 24/11/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ,
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 08012
(151) 24/11/2016
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Str.
Glodeni nr 1-3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
FRATELLI BEACH & CLUB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08013
(151) 24/11/2016
(732) MIHALE CRISTINA, Str. Siriului
nr. 33-35, et. 4, ap. 22, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ETI ZAGA
(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, galben, portocaliu, roşu,
negru, alb
(531) Clasificare Viena:011507; 270501;
270502; 270503; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi, ciocolată, produse de patiserie,
biscuiţi crackers, napolitane, prăjituri, tarte,
deserturi, îngheţată, gheaţă comestibilă.

BIAVATI
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 08047
(151) 24/11/2016
(732) BENGA CIPRIAN - IOSIF, Str.
Aluniş nr. 13, Comuna Bran, judeţul
Braşov, , SAT SOHODOL
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08046
(151) 24/11/2016
(732) S.C. SERVAL SOLUTIONS S.R.L.,
Bd. Prefect Gavril Tudoraş nr. 15, bl.
B3, sc. B, et. 3, ap. 13, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

LUPUL CULIŢĂ
SERVAL SERVICE SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:020917; 260116;
270501; 270525;

(531) Clasificare Viena:030108; 030124;
030125; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
electrice, reparaţii şi mentenanţe auxiliare
pentru sisteme de pază: montare şi reparare
dispozitive de alarmă auto şi pentru imobile în
caz de furt şi incendiu; montare de sisteme
electrice antiincendiu; montare de sisteme
electronice de control acces şi supraveghere
video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 24/11/2016

(210) M 2016 08048
(151) 24/11/2016
(732) S.C. ALTE FAPTE S.R.L., Str. 1
Decembrie 1918 nr. 4, judeţul Sălaj, ,
ŞIMLEUL SILVANIEI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl. 22A, ap. 11,
sector 6 BUCURESTI

(210) M 2016 08049
(151) 24/11/2016
(732) D R A G U S A N U - C A L I N T I R
ANCA-BIANCA, Str. Tuzla nr. 9-27,
bl. A, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl. 22A, ap. 11,
sector 6 BUCURESTI

(540)
(540)

TdC TÂRGUL de CARIERE

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270522;
BIANCA DRĂGUŞANU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de recrutare; managementul
resurselor umane; publicitate; închirierea de
spaţiu publicitar şi material publicitar;
organizarea, promovarea, coordonarea şi
realizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare.

(531) Clasificare Viena:030724; 260207;
261113; 261325; 270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

˜˜˜˜˜˜˜
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sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 08051
(151) 24/11/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, 070000, BUFTEA ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08050
(151) 24/11/2016
(732) ASOCIAŢIA RO-PESCADOR, Str.
Iuliu Maniu nr. 9, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA

(540)

(540)
RO-PESCADOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; asistenţă de
management comercială sau industrială;
consiliere în managementul şi organizarea
afacerilor; consultanţă profesională de afaceri;
previziune economică; difuzarea materialelor
publicitare; furnizarea de informaţii
comerciale şi de contact de afaceri;
investigaţii de afaceri; informaţii de afaceri;
studii şi cercetări de marketing; studii şi
cercetări de piaţă; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate;
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau de publicitate; prezentarea mărfurilor pe
medii de comunicare, în scopuri de vânzare cu
amănuntul; relaţii publice; servicii de
secretariat; servicii de intermediere
comercială.

MU

(531) Clasificare Viena:110104; 270519;
270522;

(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

˜˜˜˜˜˜˜
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08052
(151) 24/11/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, 070000, BUFTEA ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA
(540)

MU MERINDE URBANE
(531) Clasificare Viena:110104; 260116;
260118; 270501; 270519; 270522;
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divertisment şi educative pentru copii în
centre after-school; centre after-school; centre
before-school; creşe (educaţie); furnizare de
spaţii de recreere, sub formă de terenuri de
joacă pentru copii; furnizare de servicii
educaţionale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă; furnizare de instalaţii de
joacă pentru copii.

(210) M 2016 08053
(151) 24/11/2016
(732) MOLDOVEANU MIHAELA, Str.
Nicolae Filimon, nr. 28, bl. 18, sc. A,
ap. 49, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08054
(151) 24/11/2016
(732) S.C. HEADLINE DIGITAL S.R.L.,
Aleea Codrii Neamţului nr. 3C, parter,
ap. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
A TEDDYBÄR DESĂVÂRŞIM CEI 7
ANI DE ACASĂ Kindergarten School
Afterschool
Cuvântul
(531) Clasificare Viena:030719; 090110;
200111; 200702; 260116; 270501;
270521;

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; informaţii referitoare la
educaţie; examinări educaţionale; servicii
educaţionale; 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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08014
(151) 24/11/2016
(732) HOMOŞTEAN - MILACIU IOAN
- FLORIN, Str. Trandafirilor nr. 3,
Judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(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 08019
(151) 24/11/2016
(732) PACO EXPORT SERVICES
S.R.L., Str. Negoiu, nr. 2, bl. D18, sc.
3, ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

Societatea Profesională Notarială LEXUS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.
Chez ODETTE tarte ca la carte

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260118; 260120;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Abonamente la un pachet media de
informaţii; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate; editare şi actualizare de texte
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate;
servicii prestate de agenţii de publicitate;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
marketing; servicii de revista presei; agenţii
de informaţii comerciale; informaţii de
afaceri; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
furnizare de informaţii statistice de afaceri cu
privire la domeniul medical şi farmaceutic;
compilare de informaţii statistice privind
cercetarea medicală şi farmaceutică;
intermedieri de căutări de date în fişiere de
computer; servicii de monitorizare media
pentru terţi, în scopuri de afaceri, şi anume
monitorizare de presă scrisă, de televiziune, de
radio, precum şi alte suporturi media,
colectarea de conţinut relevant despre
subiectele de monitorizat alese de clienţi,
precum şi furnizarea de documente privind
aceste subiecte şi analiza conţinutului
respectiv; servicii de monitorizare online a
mass-media, pentru terţi, în scopuri de afaceri,
utilizând software de calculator pentru a
monitoriza în mod automat website-uri şi
publicaţii online şi pentru a capta conţinutul
relevant cu privire la subiectele de monitorizat
alese de clienţi, precum şi furnizarea de
documente privind aceste subiecte şi analiza
conţinutului respectiv; management
computerizat al fişierelor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; cercetarea pieţei şi analiză
comercială; servicii computerizate de
cercetare de piaţă; servicii de colectare de date
privind cercetarea pietei; sondaje de opinie;

(210) M 2016 08026
(151) 24/11/2016
(732) MEDIA KOMPASS S.R.L., Str.
Amidonului, nr. 28, camera 1, et. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

MK MEDIA KOMPASS
(591) Culori revendicate:pantone 7425C,
argintiu (pantone 877C)
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270512; 270519; 270522; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Platforme de software de calculator;
software; aplicaţii software; publicaţii
electronice descărcabile; rapoarte electronice
descărcabile; buletine informative
descărcabile; baze de date electronice; baze de
date computerizate.
16
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de radio şi televiziune; servicii de producţie de
filme cinematografice şi filme de televiziune;
distribuţie de filme; servicii de editare în
procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor; editare de
publicaţii şi cărţi; pregătire de reportaje de
către agenţii de ştiri; furnizare de publicaţii
electronice (care nu se pot descărca);
organizarea şi coordonarea de conferinte,
congrese, seminarii.
42 Întocmire de rapoarte ştiinţifice; furnizare
de informaţii şi date cu privire la serviciile de
cercetare şi dezvoltare medicală şi veterinară
(servicii de cercetare]; furnizarea de informaţii
despre cercetarea ştiinţifică şi medicală în
domeniul farmaceutic şi al studiilor clinice
(servicii de cercetare); platformă ca serviciu
(PaaS); creare, dezvoltare, programare şi
implementare de software; furnizare de acces
temporar la un software de calculator care nu
poate fi descărcat, în vederea gestionării şi
transmiterii de documente şi informaţii;
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical; stocare electronică de
documente; digitalizarea documentelor
(scanare); servicii de design; cercetare în
domeniul mijloacelor de comunicare sociale;
servicii de întreţinere de site-uri web; servicii
de consultanţă şi informaţii despre tehnologia
informaţiei.
44 Întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale; întocmire de rapoarte cu privire la
aspecte legate de îngrijirea sănătăţii; furnizare
de informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei;
furnizare de informaţii medicale în sectorul
sănătăţii; furnizare de informaţii referitoare la
produse farmaceutice.

studii de piaţă; analiza studiilor de piaţă;
analiza datelor şi statisticilor studiilor de
piaţă; rapoarte aferente analizelor de piaţă;
colectare de date; prelucrare de date; analiza
datelor comerciale; administrarea centrelor de
apeluri (call centers) pentru terţi; relaţii
publice; servicii de consultanţă pentru
conducerea afacerilor; consultanţă privind
managementul afacerilor; servicii de
consultanţă privind relaţiile publice;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod; lucrări de
birou; servicii de administrare a arhivei,
respectiv indexarea documentelor pentru terţi;
asistenţă în afaceri; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice.
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri; servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de ştiri);
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
transmisie de informaţii şi imagini referitoare
la produse farmaceutice, medicamente şi
igienă; difuzare de date; transmisie electronică
de date şi documente prin terminale de
calculator şi dispozitive electronice;
transmisie de informaţii prin telefon; servicii
de comunicaţii telefonice oferite pentru call
center-uri; servicii de telecomunicaţii oferite
prin intermediul platformelor şi portalurilor de
internet; difuzare (transmisie) de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Servicii prestate de reporteri de ştiri;
scriere de texte, cu excepţia textelor
publicitare; servicii de publicare de texte, cu
excepţia textelor publicitare; traducere;
interpretare; fotografie; producţia de emisiuni

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08015
(151) 24/11/2016
(732) S.C. BLUE NEON S.R.L., Str.
Nicolae Titulescu nr. 46, bl. E4, sc. 1,
ap. 9, Jud. Dolj, , CRAIOVA
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 08021
(151) 24/11/2016
(732) S.C. ROMANA RESIDENCE
DEVELOPMENT S.A., Str. Lucius
Verus nr. 3, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(540)
HELAMIN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

ROMANA RESIDENCE
(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
albastru, negru
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 290115;

(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii

˜˜˜˜˜˜˜
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incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08016
(151) 24/11/2016
(732) C.M.I. DR. OLTEAN PAUL
ANDREI, Str. Exerciţiu nr. 97, bl. D
20, sc. A, ap. 1, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI 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 08024
(151) 24/11/2016
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.
Nisipului nr. 40J, judeţul Braşov, ,
COMUNA CRISTIAN ROMANIA
(540)

(540)

CLINICA DENTARA Dr. Paul Oltean

SUPERCONSUMATORUL
(591) Culori revendicate:galben,
albastru

roşu,

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

(531) Clasificare Viena:180119; 260305;
270501; 270502; 290113;

(531) Clasificare Viena:020910; 270501;
270508; 290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
19
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oniine prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate oniine dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în domeniul stomatologiei şi
serviciilor de igienă dentară.
44 Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni; stomatologie; consiliere în domeniul
stomatologiei; furnizare de informaţii despre
stomatologie; consultaţii stomatologice;
asistenţă stomatologică; consiliere în
domeniul stomatologiei; servicii de igienă
dentară; anestezie dentară; management de
servicii de asistenţă medicală.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08018
(151) 24/11/2016
(732) SASSIN INTERNATIONAL
ELECTRIC SHANGHAI CO.,
LTD., Jinhai Road nr. 2588,
PUDONG, , SHANGHAI CHINA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08017
(151) 24/11/2016
(732) S.C. DENTVISAGE SRL-D, Str.
Ciprian Porumbescu nr. 19A, Judeţul
Sibiu, , SIBIU 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)
SASSIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Întrerupătoare de circuit; comutatoare
(electricitate); convertoare pentru fişe
electrice; relee electrice; prize, fişe şi alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice);
tablouri de distribuţie (electricitate); aparate
electrice de măsurare; materiale pentru reţeaua
de electricitate (fire, cabluri); ampermetre;
voltmetre; galvanometre; cutii de distribuţie
(electricitate); stabilizatoare de tensiune în
linii electrice; transformatoare electrice;
transformatoare de înaltă tensiune; siguranţe

DentVISAGE
(591) Culori revendicate:negru, gri, auriu
(531) Clasificare Viena:020910; 270302;
270315; 270501; 290113;
20
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43 Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

electrice; dispozitive de protecţie a surselor de
tensiune.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08020
(151) 24/11/2016
(732) S.C. LORDINU S.R.L., Str. Mărăşti
nr. 9, judeţul Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA 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 08027
(151) 24/11/2016
(732) HEALTHCARE DIGITAL INFO
S.R.L., Str. Amidonului nr. 28,
camerele 2,3,4, mansarda, camera 2,
et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

(540)

Pizzamania
(591) Culori revendicate:magenta, gri
HDI Healthcare Digital Info
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), verde (pantone 368 C), negru
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
270508; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21
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respectiv; servicii de monitorizare online a
mass-media, pentru terţi, în scopuri de afaceri,
utilizând software de calculator pentru a
monitoriza în mod automat website-uri şi
publicaţii online şi pentru a capta conţinutul
relevant cu privire la subiectele de monitorizat
alese de clienţi, precum şi furnizarea de
documente privind aceste subiecte şi analiza
conţinutului respectiv; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; abonamente la un pachet media
de informaţii; servicii de revista presei; agenţii
de informaţii comerciale; management
computerizat al fişierelor; cercetarea pieţei şi
analiză comercială; servicii de colectare de
date privind cercetarea pieţei; sondaje de
opinie; compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate; sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
rapoarte aferente analizelor de piaţă; studii de
piaţă; analiza studiilor de piaţă; servicii
computerizate de cercetare de piaţă; analiza
datelor comerciale; analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă; servicii de
administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
consultanţă privind managementul afacerilor;
servicii de consultanţă privind relaţiile
publice; servicii de consultanţă pentru
conducerea afacerilor.
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri; servicii
ale agenţiilor de presă (servicii de
telecomunicaţii); transmisie de ştiri şi
informaţii de actualitate; transmisie de

9 Platforme de software de calculator;
software; aplicaţii software; publicaţii
electronice descărcabile; rapoarte electronice
descărcabile; buletine informative
descărcabile; baze de date electronice; baze de
date computerizate.
35 Asistenţă în afaceri; lucrări de birou;
servicii de extemalizare (asistenţă în afaceri);
colectare de date; prelucrare de date;
administrarea centrelor de apeluri (căii
centers) pentru terţi; publicitate; scrierea de
texte publicitare; publicarea de texte
publicitare; editare şi actualizare de texte
publicitare; marketing; compilare de
informaţii statistice privind cercetarea
medicală; furnizare de informaţii statistice de
afaceri cu privire la domeniul medical şi
farmaceutic; compilarea de rapoarte medicale
(asistenţă în afaceri, analiză de afaceri şi
servicii de informare referitoare la afaceri);
consultanţă în afaceri în domeniul cercetării
clinice şi cercetării în domeniul sănătăţii;
compilarea, gestionarea, prelucrarea şi analiză
datelor pentru domeniul farmaceutic şi
medical (asistenţă în afaceri, analiză de afaceri
şi servicii de informare referitoare la afaceri);
optimizarea motoarelor de căutare; furnizare
de informaţii statistice privind farmacologia
(analiză de afaceri); servicii de prelucrare de
date referitoare la farmacovigilenţă (servicii
de asistenţă şi analiză în afaceri); servicii de
răspuns la telefon şi preluare a mesajelor;
transcrierea comunicărilor înregistrate;
gestionarea dosarelor medicale ale pacienţilor
(servicii administrative); servicii de
monitorizare media pentru terţi, în scopuri de
afaceri, şi anume monitorizare de presă scrisă,
de televiziune, de radio, precum şi alte
suporturi media, colectarea de conţinut
relevant despre subiectele de monitorizat alese
de clienţi, precum şi furnizarea de documente
privind aceste subiecte şi analiza conţinutului
22
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servicii pentru evaluarea eficienţei produselor
farmaceutice; furnizare de informaţii
referitoare la testele clinice; informare în
materie de cercetare; informaţii referitoare la
farmacovigilenţă; servicii de stocare
electronică pentru arhive de baze de date,
imagini şi alte date electronice; stocare
electronică de documente; stocare electronică
de dosare medicale; platforma ca serviciu
[PaaS]; furnizare de motoare de căutare pe
internet; proiectare şi dezvoltare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea şi
organizarea datelor; furnizare de acces
temporar la un software de calculator care nu
poate fi descărcat, în vederea gestionării şi
transmiterii de documente şi informaţii;
evaluarea siguranţei produselor; dezvoltare de
metode de măsurare şi de testare; testare,
analiză şi evaluare de produse şi servicii ale
altor persoane, în scopul certificării; design de
ambalaje.
44 Consultanţă şi informaţii referitoare la
produse farmaceutice (servicii farmaceutice);
servicii de îngrijire a sănătăţii, şi anume
colectarea de informaţii referitoare la
utilizarea de produse farmaceutice şi tratament
medical; întocmire de rapoarte referitoare la
aspecte medicale; consiliere farmaceutică;
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate.

informaţii şi imagini referitoare la produse
farmaceutice, medicamente şi igienă; difuzare
(transmitere) de date; transmisie electronică
de date şi documente prin terminale de
calculator şi dispozitive electronice;
transmisie de informaţii prin telefon; servicii
de comunicaţii telefonice oferite pentru call
center-uri; servicii de telecomunicaţii oferite
prin intermediul platformelor şi portalurilor de
internet; difuzare (transmisie) de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; furnizarea de
forumuri online.
41 Educaţie; instruire; servicii de traducere;
interpretare; corectare de manuscrise; scriere
de texte, cu excepţia textelor publicitare;
servicii de publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare; publicare de rezultate ale
studiilor clinice pentru produse farmaceutice;
furnizare de publicaţii electronice (care nu se
pot descărca); fotografie; servicii de
bibliotecă; servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizare de informaţii electronice
(inclusiv informaţii de arhivă) sub formă de
texte şi de informaţii audio şi/sau video;
organizarea şi conducerea de conferinţe,
congrese, seminarii; producţia de emisiuni
radio şi TV.
42 Întocmire de rapoarte ştiinţifice; furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică şi
medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice (servicii de cercetare); servicii
de cercetare şi dezvoltare în domeniul medical
şi farmaceutic; testarea produselor
farmaceutice; monitorizarea studiilor clinice
pentru produse farmaceutice;
farmacovigilenţă; farmacovigilenţă sub forma
detectării, evaluării şi prevenirii efectelor
adverse ale medicamentelor şi ale altor
probleme asociate medicamentelor; furnizare
de informaţii despre rezultatele studiilor
clinice pentru produse farmaceutice;
consultanţă în domeniul farmacologiei;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 08023
(151) 24/11/2016
(732) S.C. PANALIM INVEST S.R.L., Str.
Şelimbarului nr. 32, judeţul Sibiu, ,
CISNADIE ROMANIA
(540)
Vatra Ardeleana

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de patiserie.

(210) M 2016 08028
(151) 24/11/2016
(732) TEHNOCHIM S.R.L., Str. Decebal
nr. 2, judeţul Vâlcea, , DRAGASANI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08025
(151) 24/11/2016
(732) S.C. BAZAR PRODUCTION
S.R.L., Str. Ion Neculce nr. 16, et. 2,
sector 1, 011255, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
GOSPODARUL VERDE
(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.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ALIVE
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020123; 220107; 270501;

24
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orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

(210) M 2016 08029
(151) 24/11/2016
(732) TIMO SERV S.R.L., Str. Sandu
Aldea nr. 1, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08030
(151) 24/11/2016
(732) TEHNOCHIM S.R.L., Str. Decebal
nr. 2, judeţul Vâlcea, , DRAGASANI
ROMANIA
(540)

EXTRATERESTRUL

TEHNOROM GROUP
(591) Culori revendicate:verde,
albastru

roşu,
(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.

(531) Clasificare Viena:040220; 040504;
040505; 190301; 270501; 270503;
290115;

(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;

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

(210) M 2016 08031
(151) 24/11/2016
(732) TIMO SERV S.R.L., Str. Sandu
Aldea nr. 1, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08032
(151) 24/11/2016
(732) TEHNOCHIM S.R.L., Str. Decebal
nr. 2, judeţul Vâlcea, , DRAGASANI
ROMANIA
(540)
GOSPODAR UNIVERSAL

Şcolarul
(591) Culori revendicate:maro,
albastru, roşu

galben,

(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.

(531) Clasificare Viena:011515; 020502;
020505; 270501; 270502; 290114;
(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;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08033
(151) 24/11/2016
(732) S.C. PATISGAL S.R.L., Str. Milcov
nr. 165, judeţul Galaţi, 800567,
GALAŢI ROMANIA

(210) M 2016 08034
(151) 24/11/2016
(732) RUSU ALEXANDRU, Com. Vatra
Moldoviţei nr. 410, judeţul Suceava,
727597, Sat Paltinu ROMANIA
(540)

(540)
ARENGINEERING
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08035
(151) 24/11/2016
(732) S.C. CONTINENTAL S.R.L., B-dul
Revoluţiei 1989 nr. 5, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA
(540)

PATIS SWEETS
(591) Culori revendicate:magenta, alb
(531) Clasificare Viena:010104; 010317;
090110; 270501; 270511; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

NORTH STAR RESIDENCE
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:070124; 070125;
270501; 290113;

imobiliare.
37 Construcţii civile, consultaţii pentru
construcţii, demolări de construcţii, servicii de
construcţii, reparaţii de construcţii, instalaţii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale, tranzacţii
de vânzare-cumparare a imobilelor publicitate
şi reclamă.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,

˜˜˜˜˜˜˜
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