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Cereri Mărci publicate în data de 29/11/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 07938

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/11/2016 ASOCIATIA CULTURALA VISUS

Denumire
Marcă
(540)
Mini Transylvania park Odorheiu
Secuiesc

2 M 2016 07939

25/11/2016 ASOCIATIA CULTURALA VISUS

Mini Erdély park
Székelyudvarhely

3 M 2016 08055

25/11/2016 S.C. MAXX GRUP S.R.L.

EXCLUSIV MAXX 2 FASHION

4 M 2016 08056

25/11/2016 S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.

HORA

5 M 2016 08057

25/11/2016 S.C. AGORA ART GALLERY
S.R.L.

Magazinul Artiştilor

6 M 2016 08058

25/11/2016 S.C. KINETECH DISTRIBUTION
S.R.L.

KINETECH DISTRIBUTION

7 M 2016 08059

25/11/2016 S.C. M INSTALL S.R.L.

Happy sun

8 M 2016 08060

25/11/2016 S.C. AGROINDUSTRIALA
BUCIUM S.A.

9 M 2016 08061

25/11/2016 S.C. AGROINDUSTRIALA
BUCIUM S.A.

SERATA

10 M 2016 08062

25/11/2016 VYCMAR PROTECT S.R.L.

VYCMAR PROTECT

11 M 2016 08063

25/11/2016 SEAMEN'S SHOP S.R.L.

MAPA NAVIGATORULUI

12 M 2016 08064

25/11/2016 S.C. AFI EUROPE
MANAGEMENT S.R.L.

AFI ENERGY

13 M 2016 08065

25/11/2016 S.C. VINICOLA AVERESTI 2000
S.A.

DOMENIILE AVERESTI

14 M 2016 08066

25/11/2016 ROGNEAN IOAN-MIHAI

BENTLEY Farm

15 M 2016 08067

25/11/2016 ASOCIATIA ROPOT

STARTARIUM

16 M 2016 08068

25/11/2016 ASOCIATIA ROPOT

STARTARIUM

17 M 2016 08070

25/11/2016 COMUNA ZETEA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 08071

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/11/2016 S.C. HUMAN PERFORMANCE
DEVELOPMENT
INTERNATIONAL S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
FIRST TIME MANAGER

19 M 2016 08072

25/11/2016 S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.

ft os

20 M 2016 08073

25/11/2016 S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.

fintech os

21 M 2016 08074

25/11/2016 S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.

SOFTELLIGENCE EBS

22 M 2016 08075

25/11/2016 S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.

SOFTELLIGENCE

23 M 2016 08076

25/11/2016 S.C. FOOD TRADE COMPANY
S.R.L.

DOR de lactate

24 M 2016 08077

25/11/2016 CENTRUL MEDICAL HYGEEA
S.R.L.

centrul medical HYGEEA armonie
în mişcare

25 M 2016 08078

25/11/2016 S.C. STERLING BOX S.R.L.

Regalsilver

26 M 2016 08079

25/11/2016 S.C. BEIA CONSULT
INTERNATIONAL S.R.L.

ACCELERATE PLATFORM

27 M 2016 08080

25/11/2016 WOTANIA s.r.o.

Bedegel

28 M 2016 08081

25/11/2016 ABU SAQER SHABAN

Top King Snacks

29 M 2016 08082

25/11/2016 HIPPOLAND AD

VINEREA NEBUNA
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 07939
(151) 25/11/2016
(732) ASOCIATIA CULTURALA
VISUS, Str. Hunyadi János nr. 26,
jud. Harghita, , ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07938
(151) 25/11/2016
(732) ASOCIATIA CULTURALA VISUS,
Str. Hunyadi János nr. 26, jud.
Harghita, , ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA
(540)
Mini Erdély park Székelyudvarhely
(591) Culori revendicate:maro, auriu, verde,
gri, cărămiziu, negru, galben, turcoaz
(531) Clasificare Viena:060725; 070101;
070124; 090110; 180111; 180112;
180123; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

Mini Transylvania park Odorheiu
Secuiesc
(591) Culori revendicate:maro, auriu, verde,
gri, cărămiziu, negru, galben, turcoaz
(531) Clasificare Viena:010301; 060725;
070101; 070124; 090110; 180111;
180112; 180123; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
3
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aer sau pe apă.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 08067
(151) 25/11/2016
(732) ASOCIATIA ROPOT, Str. Ionescu
Grigore nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap.
17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
STARTARIUM

]
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, de măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
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 mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caracter
tipografice, forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

˜˜˜˜˜˜˜
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afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, de măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
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 mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caracter
tipografice, forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Relecomunicatii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08068
(151) 25/11/2016
(732) ASOCIATIA ROPOT, Str. Ionescu
Grigore nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap.
17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

STARTARIUM
(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 364 C), galben muştar
(pantone 611C), verde deschis
(pantone 7765 C), pantone 663 C

5
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şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale; consultanţă privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale;
asistenţă pentru întreprinderi industriale în
legatură cu conducerea afacerilor lor;
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08079
(151) 25/11/2016
(732) S . C .
BEIA
CONSULT
INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Poiana Narciselor nr. 12, ap. 3, sect. 1,
010158, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08080
(151) 25/11/2016
(732) WOTANIA s.r.o., Mesicka 324, 250
63, MRATIN REPUBLICA CEHA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Bedegel
ACCELERATE PLATFORM

(591) Culori revendicate:verde, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate medicale pentru bebeluşi.

(531) Clasificare Viena:270510; 270511;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Asistenţă privind managementul afacerilor;
cercetări pentru afaceri; cercetări de afaceri
pentru noile afaceri; date referitoare la afaceri;
furnizarea de date informatizate referitoare la
afaceri; servicii de consultanţă pentru
conducerea afacerilor; asistenţă în conducerea
afacerilor; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; îndrumări în organizarea şi
conducerea afacerilor; consultanţă privind

˜˜˜˜˜˜˜

6
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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.

(210) M 2016 08081
(151) 25/11/2016
(732) ABU SAQER SHABAN, Str. Cristea
Mateescu, Nr.7, Bl.T15A, Sc.1,
Ap.10, 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
COM. SNAGOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08082
(151) 25/11/2016
(732) HIPPOLAND AD, 3-ti mart
Kazitchene, Industrialna zona, Numar:
5, Region Pancharevo, , SOFIA
BULGARIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

(540)
VINEREA NEBUNA
Top King Snacks
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
alb, negru, galben, maro

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun; centuri de căţărare; aparate pentru
aruncat mingi de tenis; aparate de
prestidigitaţie; lansatoare de talere (tir);
dispozitive de jocuri video tip arcadă; momeli
mirositoare pentru vânătoare sau pescuit;
baloane pentru jocuri; trambuline; mănuşi de
baseball; biberoane pentru păpuşi; dispozitive
de marcat punctele pentru biliard; mese de
biliard; mese de biliard cu fisă; bile de biliard;
tacuri de biliard; boburi; plăci de
bodyboarding; saci de box; mănuşi de box;

(531) Clasificare Viena:011511; 080705;
110318; 250119; 261113; 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;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
7
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fileuri pentru tenis; muniţie pentru jocuri de
paintball;colaci pentru scăldat şi înot;
apărători de genunchi (articole de sport);
apărători de cot (articole de sport); canturi de
schiuri; îmbrăcăminte de păpuşi; discuri
(aruncarea discului); jocuri cu inele; ghete cu
patine (combinate); parapante; pachinko;
pinatas; arme pentru paintball; pistoale
(jucării); plute pentru pescuit; labe pentru
înotători; camere de aer pentru mingi destinate
jocurilor sportive; indicatoare de muşcătura
(echipament de pescuit); piscine (articole de
jocuri sau de sport); veste de salvare; jucării
mobile; plăci de înot; centuri de înot; praştii;
căptuşeli de protecţie (părţi de îmbrăcăminte
de sport); jocuri portabile cu afisaje pe bază de
cristale lichide; fluiere de ademenit vânatul;
materiale pentru tir cu arcul; prăjini pentru
sărituri; titireze (jucării); puzzle-uri; tobogane
(joc); curele pentru planşe de surfing; legături
de schi; frânghii pentru plăci de windsurfing;
cârlige de undiţă; mincioguri de pescuit;
accesorii de pescuit; patine cu role; patine cu
rotile; mănuşi de protecţie pentru jucători la
bătaie (accesorii de joc); mănuşi de golf;
mănuşi (accesorii de joc); jocuri de societate;
echipamente pentru alpinism; baloane de
săpun (jucării); suporturi de lumânăripentru
pomul de Crăciun; machete la scară (jucării);
planşe cu rotile (skate-board-uri); schiuri;
lozuri răzuibile; maşini cu sloturi (maşini de
jocuri); rachete de zăpadă; plăci de
snowboard; zăpadă artificială pentru pomul de
Crăciun; camere de păpuşi; bloc-starturi;
biciclete fixe de antrenament; crose de golf;
suport pentru pomi de Crăciun; jocuri de
construcţie; blocuri de construcţie (jucării);
momeli pentru vânătoare sau pescuit;
momeală artificială de pescuit; raclete pentru
schiuri; suspensoare pentru sportivi; planşe de
windsurfing; planşe de surfing; schiuri pentru
surfing; jocuri de table; taloane de bingo;

maşinării şi aparate pentru jocuri de popice;
rachete; ceară pentru schiuri; racordaj de
rachete; gută pentru pescuit; schiuri nautice;
coşuri pentru prins peşte (unelte de pescuit);
undiţe; pistoale cu aer (jucării); căluşei;
vârfuri pentru tacuri de biliard; aparate de
gimnastică; aparate pentru exerciţii fizice;
extensoare; haltere; talere (tir); dame (jocuri);
săgeţi pentru jocul de darts; deltaplane; capse
detonante (jucării); căluţi-balansoar (jucării);
controlere pentru console de jocuri; discuri
pentru sport; vehicule cu telecomandă
(jucării); jocuri de domino; jucărioare pentru
sugari; tabla de şah sau de dame; ţinte
electronice; jetoane pentru jocuri; zaruri;
popice (jocuri); jocuri automate cu fisă;
maşini pentru jocurile de noroc; jucării;
jucării pentru animale domestice; măşti de
carnaval; jocuri; jocuri de masă; aparate
pentru jocuri; potcoave pentru jocuri; unelte
de refacere a gazonului (accesorii de golf);
caleidoscoape; saci special concepuţi pentru
schiuri şi plăci de surf; straturi de acoperire
pentru schiuri; clopoţei pentru pomul de
Crăciun; capse pentru pistoale (jucării); cărţi
de joc; popice de biliard; aparători de tibie
(articole de sport); centuri pentru halterofili
(articole de sport); pomi de Crăciun din
materiale sintetice; jocuri de ruletă; role
pentru biciclete fixe de antrenament; vehicule
(jucării); colofoniu pentru sportivi; confeti;
undiţe pentru pescuit; corzi de rachete;
păpuşi; patine de gheaţă; case de păpuşi;
pături de păpuşi; discuri zburătoare (jucării);
arcuri de tir; balansoare; mah-jong-uri;
mulinete pentru pescuit; vârtelniţe pentru
zmee; urşi de plus; marionete; mese pentru
tenis de masă; mese pentru fotbal de masă;
învelişuri pentru camuflare (articole de sport);
catarge pentru plăci de windsurfing; maşini
pentru jocuri video; jucării de pluş; ţinte;
plase de fluturi; plase (articole de sport);
8
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măşti de teatru; cretă pentru tacuri de biliard;
fluturaşi (badminton); bile de joc; mingi
pentru jocuri sportive; globuri de sticlă cu
zăpadă în interior; bile pentru jocuri;
trambuline (articole de sport); trotinete; piei
de focă (învelitori pentru schi); surprize
pentru petreceri; ornamente pentru pomul de
Crăciun (cu excepţia articolelor de iluminat şi
a dulciurilor); modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi); benzi de amortizare pentru
mese de biliard; aparate pentru culturism;
măşti de scrimă; arme de scrimă; mănuşi de
scrimă; bomboane explozive; lansatoare de
harpoane (articole de sport); pălării din hârtie
pentru petreceri; zmeie; crose de hochei; saci
pentru crose de golf, cu sau fără roţi; saci de
cricket; pahare de amestecat şi aruncat zaruri;
jetoane pentru jocurile de noroc; senzori de
muşcătură (pescuit); table de şah; jocuri de
şah; dispozitive pentru farse şi scamatorii;
sănii (articole de sport); bastoane pentru
majorete.
35 Optimizarea traficului pe site; consultanţă
şi informaţii privind servicii pentru clienţi şi
gestionarea produselor şi preţuri pe pagini
web în legatură cu cumpărăturile pe internet;
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare; servicii de publicitate, marketing şi
promovare; comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor; servicii de consultanţă privind
comerţul internaţional; consultanţă privind
comerţul în barter; servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei; servicii
ale camerei de comerţ pentru promovarea
comerţului; consultanţă profesională în
marketing; consultanţă privind organizarea
afacerii; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu bijuterii; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu tutun; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu bere;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu diverse tipuri de carne; servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu genţi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătura cu bagaje;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătura cu jocuri; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu arme; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu articole de mobilier;
servicii de vânzare cu ridicata în legătura cu
radiatoare; servicii de vânzare cu ridicata în
legătura cu cacao; servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte; servicii de comerţ
cu amănuntul în magazine de covoare; servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
vânzarea de mobilier; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătura cu instrumente
muzicale; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătura cu instrumente veterinare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curăţenie; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
lubrifianţi; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive; servicii de vânzare cu ridicata în
9
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furnizare de publicaţii on-line; jocuri on-line
printr-o reţea de calculatoare; furnizarea de
publicaţii electronice, care nu pot fi
descărcate; furnizare de jocuri de calculator
on-line; publicare electronică on-line de
periodice şi cărţi; publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice; servicii specifice galeriilor
de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicaţii; informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Înternet; servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază
de date computerizată sau prin Înternet;
activităţi sportive; publicare electronică pentru
calculator (nedescărcabile).

legătură cu tacamuri; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuţite de bucătărie; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate; servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin Înternet sau
o reţea globală de calculatoare; gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul pentru terţi;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fişiere
de muzică descărcabile; servicii de comert
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; servicii de
centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de infrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de
uz casnic; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; furnizare de informaţii on-line,
de afaceri şi comerciale; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web.
41 Publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri); educaţie şi divertisment;
microeditare; publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare; servicii educaţionale referitoare
la comerţ; divertisment on-line; cursuri prin
corespondenţă; servicii de jocuri online;

˜˜˜˜˜˜˜
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incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii 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).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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 08073
(151) 25/11/2016
(732) S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.,
B-dul Dacia, nr. 153-155, et. 4,
secţiune 2, sector 2, , 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)

fintech os
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea

˜˜˜˜˜˜˜
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papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii 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).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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 08074
(151) 25/11/2016
(732) S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.,
B-dul Dacia, nr. 153-155, et. 4,
secţiune 2, sector 2, , 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)
SOFTELLIGENCE EBS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii 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).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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 08075
(151) 25/11/2016
(732) S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.,
B-dul Dacia, nr. 153-155, et. 4,
secţiune 2, sector 2, , 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)
SOFTELLIGENCE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08076
(151) 25/11/2016
(732) S.C. FOOD TRADE COMPANY
S.R.L., Str. Calea 6 Vânători nr. 55,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENTIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud.
Timiş TIMIŞOARA

(210) M 2016 08077
(151) 25/11/2016
(732) CENTRUL MEDICAL HYGEEA
S.R.L., Str. Hatman Sendrea nr. 2,
C1-Balneologie Baza 2 şi C2,
Balneologie Baza 1, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sect.3. BUCURESTI

(540)
(540)

DOR de lactate
(591) Culori revendicate:roşu, alb

centrul medical HYGEEA armonie în
mişcare

(531) Clasificare Viena:250110; 270501;
270510; 270511; 290112;

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
mov
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
050521; 270501; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; furnizare de servicii
medicale; servicii de îngrijiri medicale; servicii
medicale oferite de clinici medicale; servicii de
clinici medicale şi de sănătate; servicii de
tratamente medicale oferite de clinici şi spitale;
furnizare de centre de recuperare fizică; servicii
de analize medicale; servicii medicale şi de

˜˜˜˜˜˜˜
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sănătate; servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc; furnizare de
informaţii medicale în domeniul
dermatologiei; analize medicale pentru
diagnosticul şi tratamentul persoanelor;
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză); servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet; servicii medicale oferite
printr-o reţea de furnizori de servicii medicale
pe baza contractuală; servicii de consiliere în
materie de probleme medicale; servicii de
teste medicale pentru diagnosticul şi
tratamentul bolilor; consultaţii medicale;
complexuri balneare; servicii de fizioterapie;
servicii de electroterapie ca metodă de
fizioterapie; masaj şi masaj shiatsu terapeutic;
masaj tradiţional japonez; masaj al ţesuturilor
adânci; asistenţă sanitară în legătură cu masaje
terapeutice; servicii de reflexologie; servicii
de drenaj limfatic; asistenţă sanitară în
legătură cu terapia de relaxare; furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecţiunilor
medicale; servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice.

(210) M 2016 08070
(151) 25/11/2016
(732) COMUNA ZETEA, Str. Principală nr.
272, Judeţul Harghita, , ZETEA
ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LUPŞA ŞI
ASOCIAŢII, Str. Socului nr. 51D,
comuna Corbeanca, judeţ Ilfov sat
PETREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:010102; 010317;
010706; 050101; 070106; 240113;
260118; 260416;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08078
(151) 25/11/2016
(732) S.C. STERLING BOX S.R.L., Str.
Tipografiei nr. 13, et. parter, ap. 6şi 7,
judeţul Cluj, 400101, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2016 08071
(151) 25/11/2016
(732) S.C. HUMAN PERFORMANCE
D E V E L O P M E N T
INTERNATIONAL S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 3, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., Str. 11 Iunie
nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)
Regalsilver

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

FIRST TIME MANAGER
(591) Culori revendicate:albastru

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
270302; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de consultanţă în domeniul carierei
(altele decât cele cu scop educativ şi de
instruire); servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet; consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor;
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului.
41 Servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire; instruire
16
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educativă; instruire asistată pe calculator;
servicii specifice instituţiilor de învăţământ;
informaţii referitoare la educaţie; instruire,
consiliere şi examinare educaţională;
furnizarea de instruire online; cursuri de
instruire scrise; orientare profesională
(consiliere în domeniul educaţiei sau
formării); servicii de predare cursuri; cursuri
prin corespondenţă; coordonare de cursuri
prin corespondenţă; organizare de cursuri prin
metode de învăţare la distanţă; cursuri
remediale; cursuri de calificare şi recalificare;
furnizare de cursuri de pregătire; organizarea
şi susţinerea colocviilor, congreselor,
conferinţelor, seminariilor, simpozioanelor;
organizarea şi desfăşurarea de ateliere de
formare, consiliere vocaţională şi dezvoltare
personală; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale şi educaţionale; organizarea
şi desfăşurarea examenelor şi testelor
pedagogice/psihopedagogice; compunerea şi
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice; publicarea cărţilor; şcoli;
institute; academii; informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet.

(210) M 2016 08072
(151) 25/11/2016
(732) S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.,
B-dul Dacia, nr. 153-155, et. 4, secţiune
2, sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., Str. 11 Iunie
nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI
(540)

ft os
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, de măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de

˜˜˜˜˜˜˜
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prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caracter
tipografice, forme de tipar (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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii 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).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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 08055
(151) 25/11/2016
(732) S.C. MAXX GRUP S.R.L., Str. 1 Mai
nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 2, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(540)

EXCLUSIV MAXX 2 FASHION
(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(531) Clasificare Viena:020922; 020925;
270501; 270711; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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 08056
(151) 25/11/2016
(732) S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.,
Str. Cochirleni nr. 1, Jud. Constanţa, ,
CERNAVODĂ ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA
(540)

(210)
(151)
(732)

HORA

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

(740)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08057
(151) 25/11/2016
(732) S.C. AGORA ART GALLERY
S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr.
19-21, corp C2, cam. 510, et. 5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 08058
25/11/2016
S.C. KINETECH DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Constructorilor nr. 4, bl.
G1, sc. 4, et. 2, ap. 35, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

KINETECH DISTRIBUTION

Magazinul Artiştilor

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270522; 290112;

(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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
19
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pentru panouri solare, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, structuri de
panouri solare, permiţând clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunţuri publicitare, publicitate
online, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale; informaţii comerciale; agentii de
import-export.
36 Servicii de garanţie pentru panourile solare.
37 Servicii consultative privind instalarea de
aparate solare; întreţinere, service şi reparare de
panouri solare, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, structuri de
panouri solare.
39 Distribuire de energie pentru încălzirea şi
răcirea clădirilor; servicii de transport,
depozitare, ambalare, împachetare şi distribuţie
de panouri solare, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, structuri de
panouri solare.
40 Producerea energiei; generarea electricităţii
din energie electrică; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică;
producere de energie electrică din surse
regenerabile.
42 Servicii de consultanţă tehnică; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
consultanţă profesională privind eficienţa
energetică în clădiri; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică,
consultanţă tehnologică în legătură cu
producerea de energii alternative.

pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08059
(151) 25/11/2016
(732) S.C. M INSTALL S.R.L., Calea
Turzii nr. 162, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

Happy sun
(591) Culori revendicate:galben, verde
(531) Clasificare Viena:010317; 260416;
260418; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Panouri solare; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; structuri de
panouri solare.
35 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08060
(151) 25/11/2016
(732) S . C . A G R O I N D U S T R I A L A
BUCIUM S.A., Fundac Plopii Fără
Soţ nr. 18-22, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2016 08061
(151) 25/11/2016
(732) S . C .
AGROINDUSTRIALA
BUCIUM S.A., Fundac Plopii Fără Soţ
nr. 18-22, Jud. Iaşi, , IAŞI 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)
SERATA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate:gri
(531) Clasificare Viena:250706; 260106;
261101; 261113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08062
(151) 25/11/2016
(732) VYCMAR PROTECT S.R.L., Str.
Mihai Jora nr. 9, etaj mansardă, jud.
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(210) M 2016 08063
(151) 25/11/2016
(732) SEAMEN'S SHOP S.R.L., Str. Baba
Novac nr. 185, camera 2, bl. BN3, ap.
36, jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(540)

(540)

MAPA NAVIGATORULUI
VYCMAR PROTECT
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:260409; 261107;
270501;

(531) Clasificare Viena:260304; 260306;
270501; 270508; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08064
(151) 25/11/2016
(732) S . C .
AFI
EUROPE
MANAGEMENT S.R.L., Bdul.
Vasile Milea nr. 4E, et. 2, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08065
(151) 25/11/2016
(732) S.C. VINICOLA AVERESTI 2000
S.A., Comuna Buneşti-Avereşti, judeţul
Vaslui, , SAT AVEREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, Str. Al. I. Cuza nr.
58, ap. 5, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

(540)
DOMENIILE AVERESTI
AFI ENERGY
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270508; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlata din
plaiul viticol Avereşti arealul Huşi.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice; discuri compacte, dvd-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 08066
(151) 25/11/2016
(732) ROGNEAN IOAN-MIHAI, Str.
Someş, nr. 1D, sat Chisoda, Jud.
Timiş, 307221, COMUNA GIROC
ROMANIA
(540)

BENTLEY Farm

(531) Clasificare Viena:030402; 030411;
030418; 030703; 250119; 270501;
270524;
(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate

˜˜˜˜˜˜˜
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