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Cereri M|rci publicate în data de 10/08/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05114 03/08/2016 S.C. ROTARU S&N SOCIETATE

ÎN COMANDIT{
VITASOL

2 M 2016 05191 03/08/2016 S.C. LAUR ALINA WINERY S.R.L. ZIMBRU

3 M 2016 05435 03/08/2016 S.C. ARMONIE INVESTIÚII S.R.L. ALTA VISTA RESIDENCE

4 M 2016 05436 03/08/2016 S.C. AVICARVIL S.R.L.

5 M 2016 05437 03/08/2016 S.C. CREATIV CONSULT S.R.L. CREATIV CONSULT

6 M 2016 05438 03/08/2016 STOICESCU IOANA Ôcoala de sirene

7 M 2016 05439 03/08/2016 ASOCIATIA DE PROMOVARE A
TURISMULUI TURIST IN
BISTRITA-NASAUD

Úinutul Contelui Dracula

8 M 2016 05440 03/08/2016 VASILE LEONARD Ram PamPam music

9 M 2016 05441 03/08/2016 ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC S.A.

AQUAFORT ORADEA

10 M 2016 05442 03/08/2016 S.C. TURAP PROTECTION S.R.L. TURAP PROTECTION

11 M 2016 05444 03/08/2016 S.C. OCTAGON SECURITY S.R.L. OCTAGON SECURITY

12 M 2016 05445 03/08/2016 S.C. SANIMED INTERNATIONAL
S.R.L.

Colladerma

13 M 2016 05446 03/08/2016 S.C. WILD CONCEPT ESCORT
FORCE S.R.L.

WILD CONCEPT ESCORT
FORCE

14 M 2016 05447 03/08/2016 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL

BOCCA ESPRESSO

15 M 2016 05449 03/08/2016 ZENTIVA SAGLIK URUNLERI
SANAYI VE TICARET A.S.

OXAP DUO

16 M 2016 05450 03/08/2016 S.C. BURSA ROMANA DE
AFACERI S.A.

GLOBAL BUSINESS CONNECT

17 M 2016 05451 03/08/2016 S.C. BURSA ROMANA DE
AFACERI S.A.

PR box.RO

18 M 2016 05452 03/08/2016 S.C. BURSA ROMANA DE
AFACERI S.A.

house BOX
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19 M 2016 05453 03/08/2016 PREDA VALENTIN OVIDIU rbe connect

20 M 2016 05454 03/08/2016 S.C. VIA TREND S.R.L. GUST BUN ReÛete româneÕti Õi
internaÛionale

21 M 2016 05455 03/08/2016 Actavis Group PTC ehf. DULSIFEB

22 M 2016 05457 03/08/2016 S.C. AUTO ALEX S.R.L. AUTO Alex

23 M 2016 05458 03/08/2016 S.C. AUTO ALEX S.R.L. CASA ALEX

24 M 2016 05459 03/08/2016 SAN-PETRU HORIA IOAN Terapia Dracula

25 M 2016 05460 03/08/2016 COBUZ COSMIN CONSTANTIN MISCAREA DE PIATRA

26 M 2016 05461 03/08/2016 TITAN KS SECURITY S.R.L. TKS SECURITY
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(210) M 2016 05114
(151) 03/08/2016
(732) S.C. ROTARU S&N SOCIETATE

ÎN COMANDITĂ, Str. Principală nr.
1, judeţul Teleorman, , CERVENIA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

VITASOL

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010302;

011515; 270502; 270505; 290113;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05191
(151) 03/08/2016
(732) S.C. LAUR ALINA WINERY

S.R.L., Str. Sticlelor nr. 18C, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

ZIMBRU

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05442
(151) 03/08/2016
(732) S.C. TURAP PROTECTION S.R.L.,

Str. Linia de Centură nr. 17, spaţiul
comercial nr. 30 situat în Hala A,
Comuna Afumaţi, judeţul Ilfov, , SAT
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

TURAP PROTECTION

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:240113; 240115;

270501; 290112;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05445
(151) 03/08/2016
(732) S.C. SANIMED INTERNATIONAL

S.R.L., Şos. Bucureşti-Măgurele nr.
70F, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colladerma
  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05446
(151) 03/08/2016
(732) S.C. WILD CONCEPT ESCORT

FORCE S.R.L., Str. Craiovei nr. 12,
Comuna Simnicu de Sus, judeţul Dolj,
, SAT MILESTI ROMANIA 

(540)

WILD CONCEPT ESCORT FORCE

 
(531) Clasificare Viena:010102; 010104;

030116; 030124; 260104; 260116;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05447
(151) 03/08/2016
(732) FLORESCU CONSTANTIN

MIHAIL, Aleea Valea Viilor nr. 4, bl.
D 49, sc. A, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

BOCCA ESPRESSO

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

30 Cafea; ceai. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de bar, cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05449
(151) 03/08/2016
(732) ZENTIVA SAGLIK URUNLERI

SANAYI VE TICARET A.S.,
Buyukdere Cad. Ali kaya, Sk. n/ 193
Kat. 4 Sisli, Levent, TR-34394,
ISTANBUL TURCIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

OXAP DUO

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

5 Produse farmaceutice pentru tratamentul
hipertensiunii şi a bolilor cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05450
(151) 03/08/2016
(732) S.C. BURSA ROMANA DE

AFACERI S.A., Str. Ciacova nr. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GLOBAL BUSINESS CONNECT

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270301;

270315; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05451
(151) 03/08/2016
(732) S.C. BURSA ROMANA DE

AFACERI S.A., Str. Ciacova nr. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PR box.RO
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05452
(151) 03/08/2016
(732) S.C. BURSA ROMANA DE

AFACERI S.A., Str. Ciacova nr. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

house BOX
 
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

270501;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in data de 03/08/2016

7

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05453
(151) 03/08/2016
(732) PREDA VALENTIN OVIDIU, Str.

Ciacova nr. 5, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

rbe connect

  
(531) Clasificare Viena:011301; 011315;

270501; 270511;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05454
(151) 03/08/2016
(732) S.C. VIA TREND S.R.L., Str.

Kontzebuie nr. 10, Jud. Ilfov, ,
MOARA DOMNEASCĂ ROMANIA

(540)

GUST BUN Reţete româneşti şi
internaţionale
  
(531) Clasificare Viena:110318; 250109;

270501;  

(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute
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 05455
(151) 03/08/2016
(732) Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavíkurvegi 76-78, 220,
Hafnarfjörour ISLANDA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
nr. 54, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DULSIFEB

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05457
(151) 03/08/2016
(732) S.C. AUTO ALEX S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 13, Judeţul
Caraş-Severin, , MOLDOVA NOUĂ
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

AUTO Alex

(591) Culori revendicate:negru, maro

(531) Clasificare Viena:250119; 260105;
260106; 260118; 270501; 270524;  

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

35 Servicii de vânzare cu ridicata în legatură
cu radiatoare; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu instalaţii sanitare; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu echipamente
audiovizuale; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu materiale textile; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu articole de
feronerie; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu articole de curăţare; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu echipamente
de răcire; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu echipamente de congelare; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de refrigerare; servicii de
vanzare cu ridicata în legatură cu echipamente
de gătit; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu echipamente de iluminat; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de încălzire; servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu articole de mobilier;
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
îmbrăcăminţi de pardoseală; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu
îmbrăcăminţi pentru pereţi; servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu utilaje de construcţii;
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
preparate pentru curaţenie; servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu echipamente de
alimentare cu apă; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcţie; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcţie; servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materiale de
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu articole de grădinărit; servicii de
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vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu instalaţii sanitare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de iluminat; servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu echipamente de
gătit; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de încălzire; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de răcire; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu echipamente de
congelare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu preparate pentru curaţenie; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
ustensile de gătit; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu articole de mobilier;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcţie; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu instalaţii de alimentare cu apă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu echipamente sanitare; servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu echipamente
sportive; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente audiovizuale; servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu mobilă; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu decoraţiuni festive;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu obiecte de papetărie; servicii de vânzare cu
amanuntul în legatură cu echipamente de
refrigerare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu echipamente de tehnologia
informaţiei; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu materiale textile; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu articole
de curăţare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu articole de feronerie;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin Internet; publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi

prin internet; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de informare a
consumatorilor; servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare.
37 Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor; reparaţii de automobile;
întreţinerea automobilelor; spălarea
autovehiculelor; repararea tapiţeriei
autovehiculelor; montare parbrize pentru
autovehicule; montare geamuri pentru
autovehicule; curaţarea şi lustruirea
autovehiculelor; organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre; organizarea
întreţinerii autovehiculelor terestre; servicii de
spălare de autovehicule; curăţare şi spalare a
autovehiculelor; servicii de curăţare pentru
autovehicule terestre; servicii de realimentare
cu gaz pentru autovehicule; servicii de
realimentare cu benzină pentru autovehicule;
servicii de schimb de ulei pentru autovehicule;
închiriere de echipamente de spălare a
autovehiculelor; reparaţii sau întreţinere de
autovehicule cu două roţi; servicii de
consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor; întreţinerea de piese şi
accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale; întreţinere şi reparaţii de
autovehicule pentru transportul de pasageri;
servicii mobile de schimb de ulei pentru
autovehicule prestate la locaţia clientului;
servicii de recondiţionare automobile.
40 Vopsitul autovehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05458
(151) 03/08/2016
(732) S.C. AUTO ALEX S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 13, Judeţul
Caraş-Severin, , MOLDOVA NOUĂ
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CASA ALEX

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

35 Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la materiale de construcţii; servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu articole de
grădinărit; servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu instalaţii
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de iluminat; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de gătit; servicii de vănzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de răcire; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de congelare; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curaţenie; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu ustensile de gătit; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu articole
de mobilier; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcţie; servicii de comerţ

electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu articole de curăţare;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu articole de feronerie; promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin Internet;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de informare a
consumatorilor; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu materiale textile;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu instalaţii de alimentare cu apă; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu tacamuri; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu echipamente sanitare; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente sportive; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu echipamente
audiovizuale; servicii de comerţ cu amănuntul
în magazine de covoare; servicii de vânzare cu
amanuntul în legatură cu veselă; servicii de
vanzare cu amănuntul în legatură cu
decoraţiuni festive; servicii de amenajare de
vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu obiecte de papetărie; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de tehnologia informaţiei;
servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul în legatură cu
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vânzarea de produse de înfrumuseţare,
produse de toaletă, maşini de uz casnic, unelte
de mână, articole de optică, echipamente
electrice şi electronice de uz casnic; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcţie; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
produse din hârtie de unică folosinţă; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
mobilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05459
(151) 03/08/2016
(732) SAN-PETRU HORIA IOAN, Str.

Petru Rareş nr. 22, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Terapia Dracula

(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 clasificarii de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în aceasă
clasă conform clasificării de la Nisa).
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
clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05435
(151) 03/08/2016
(732) S.C. ARMONIE INVESTIŢII

S.R.L., Calea Dorobanţilor nr. 49, et.
1, ap. 4, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALTA VISTA RESIDENCE

(591) Culori revendicate:verde, mov, lila, gri

  
(531) Clasificare Viena:050103; 050116;

270501; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05436
(151) 03/08/2016
(732) S.C. AVICARVIL S.R.L., Str.

Principală nr.1, Judeţul Vâlcea, ,
FRÂNCEŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260101;

261501; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,

îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ. (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 deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servici din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05437
(151) 03/08/2016
(732) S.C. CREATIV CONSULT S.R.L.,

Str. Ion Creangă nr. 53, bl. T3, ap. 17,
jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

CREATIV CONSULT

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu ,
roşu

 
(531) Clasificare Viena:260201; 260205;

260207; 270501; 290113;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05438
(151) 03/08/2016
(732) STOICESCU IOANA, Str. Prel.

Ghencea nr. 260H, bl. 1, et. 3, ap. 7,
sect. 6, 061715, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Şcoala de sirene

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05439
(151) 03/08/2016
(732) ASOCIATIA DE PROMOVARE A

TURISMULUI TURIST IN
BISTRITA-NASAUD, Str. Cerbului
nr. 11, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420113, BISTRIŢA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Ţinutul Contelui Dracula

(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;
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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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05440
(151) 03/08/2016
(732) VASILE LEONARD, Str. Calniste

nr. 3, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ram PamPam music

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
711C), negru

  
(531) Clasificare Viena:241521; 260301;

260418; 270302; 270501; 270505;  

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

9 Cd-uri (inclusiv înregistrate); dvd-uri
(inclusiv inregistrate); blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, sd, sdhc, sdxc, micro
sd, micro sdhc, memory stick); hdd-uri
(inclusiv externe), suporturi media (memorii),
discuri optice (inclusiv înregistrate), discuri
magnetice (inclusiv înregistrate), casete video
şi audio (inclusiv înregistrate).
16 Hârtie, 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 ambalaj; caractere tipografice;
clişee; reviste, almanahuri, albume, afişe
(tipărituri), cărţi pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii
(tipărituri), reviste, reprezentări şi reproduceri
grafice, semne de carte, şerveţele de masă din
hârtie, tipărituri, ziare, reviste de benzi
desenate. 
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, bluze, berete,
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru apararea
urechilor, bandane, sandale de baie, chiloti de
baie, costume de baie, articole de
îmbrăcăminte din imitatie piele, articole de
îmbrăcăminte din piele; bocanci, body-uri,
cămăşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp), corsete,
costume, costume de bal mascat, cozoroace,
cravate, desuuri, eşarfe, espadrile, fulare,
fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de stradă,
impermeabile, încălţăminte sport, încălţăminte
de plajă, mantouri, mănuşi (articole de
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îmbrăcăminte), jupoane, lenjerie de corp,
pălării, paltoane, papuci, pardesie, pelerine,
pijamale, pulovere, rochii, şaluri, sandale,
şube, şosete, tricouri, veste, uniforme sutiene.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agenţii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronica publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
informatice, administrare comercială pentru
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii publice, pubicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
pe internet, publicitate radiofonică şi
televizată. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (servicii de divertisment), servicii de
animatori, publicare de cărţi, studiouri de
cinema, servicii de cluburi, servicii de
compoziţie muzicală, organizare de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare şi
dirijare de concerte, servicii de discoteca,
informaţii în materia de divertisment,
divertisment radiofonic şi televizat,
exploatarea echipamentelor de karaoke,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line

nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrari sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
music-hall, servicii de orchestră, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), publicare de texte altele decât
textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, prezentare de spectacole live,
servicii de studiouri de înregistrare, studiori de
cinema, subtitrare, servicii pentru organizarea
timpului liber, producţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05441
(151) 03/08/2016
(732) ADMINISTRATIA DOMENIULUI

PUBLIC S.A., Piaţa Emanuil Gojdu
nr. 21, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

AQUAFORT ORADEA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05444
(151) 03/08/2016
(732) S.C. OCTAGON SECURITY

S.R.L., Str. Doina nr. 14, camera 3, bl.
18, sc. 1, et. 2, ap. 8, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OCTAGON SECURITY

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05460
(151) 03/08/2016
(732) COBUZ COSMIN CONSTANTIN,

Str. Plevnei nr. 4, bl. F10, sc. D, ap.
75, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MISCAREA DE PIATRA

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011523; 050520;

050521; 260409; 270501; 290112;  

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

35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; publicitate online; servicii de
comenzi online computerizate; publicitate
online printr-o reţea informatizată de
comunicaţii; servicii de vânzare prin licitaţii
online prin internet; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
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servicii comerciale online în cadrul cărora
vânzătorul publică produsele care urmeaza a
fi licitate, iar licitaţia are loc pe Internet.
38 Servicii de comunicare online; transmisie
de informaţii online; furnizarea de forumuri
online; comunicare prin bloguri online;
furnizarea unui avizier interactiv online;
transmisia de felicitări electronice online;
servicii de informaţii online privind
telecomunicaţiile; furnizare de servicii de
comunicaţii online; furnizarea accesului la
conţinut multimedia online; servicii online, şi
anume expediere de mesaje; furnizarea
accesului la baze de date electronice online;
furnizare de camere de chat online pentru
reţelele sociale; transmiterea documentelor
online printr-o reţea globală de calculatoare;
furnizarea accesului la o reţea electronică
online pentru recuperarea de informaţii;
furnizare de servicii de buletine informative
electronice şi camere de chat online; furnizare
de forumuri online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare;
furnizare de servere online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare;
transfer de informaţii şi de date prin servicii
online şi pe internet; transmisie de date prin
satelit pe baza unei reţele globale online de
calculatoare; furnizare de camere de chat
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare; furnizarea de
buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare; furnizare de spaţii de chat online
pentru transmiterea de mesaje, comentarii şi
conţinut multimedia între utilizatori;
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere; furnizare de
spaţii de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare; furnizarea

accesului utilizatorilor la o reţea globală de
calculatoare şi la site-uri online care conţin
informaţii despre diverse subiecte.
39 Servicii specifice agenţiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor; servicii de
agenţie de turism pentru organizarea
călătoriilor; servicii de agenţie de turism
pentru organizarea de vacanţe; servicii
specifice agenţiilor de turism (servicii de
rezervări).
41 Servicii ale cluburilor de fitness; servicii
ale unui antrenor personal (fitness); servicii
oferite de centrele de fitness; servicii de
formare în domeniul fitnessului; furnizare de
servicii educaţionale referitoare la fitness;
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness); servicii de consiliere pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness); servicii
de pregătire pentru menţinerea condiţiei fizice
(fitness); servicii furnizate de către cluburile
de fitness; coordonarea antrenamentelor de
fitness; pregătire în domeniul fitnessului;
administrare de centre de fitness; consultanţă
în materie de fitness; producţie de evenimente
sportive; organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale; organizarea de
evenimente sportive; coordonare de
evenimente educative; coordonare de
evenimente culturale; organizare de
evenimente pentru divertisment; organizarea
de evenimente culturale şi artistice; organizare
de competiţii şi evenimente sportive;
organizare de evenimente în scopuri culturale;
organizare de evenimente sportive şi culturale
comunitare; furnizarea de informaţii legate de
evenimente sportive; consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale; rezervare
de locuri pentru spectacole şi evenimente
sportive; servicii de divertisment sub formă de
evenimente sportive; furnizare de informaţii
despre divertisment şi evenimente de
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divertisment, în reţele online şi pe internet;
servicii educative în domeniul nutriţiei;
servicii de educaţie în materie de nutriţie;
cursuri de nutriţie (nemedicale); organizare de
cursuri de nutriţie; instruire în domeniul
asistenţei medicale şi al nutriţiei; instruire în
yoga; servicii educative în materie de yoga;
servicii educative în materie de dezvoltare
spirituală; furnizare de informaţii despre
educaţie fizică pe un site web online; furnizare
de informaţii despre exerciţii fizice pe un site
web online; furnizare de informaţii despre
antrenamentul fizic pe un site web online;
organizare şi coordonare de grupuri de discuţii
educative, nu online; furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice; furnizare de informaţii şi ştiri
online în domeniul formării profesionale;
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv.
44 Consultanţă profesională în materie de
sănătate; consultanţă profesională în materie
de nutriţie; servicii de consultanţă legate de
nutriţie; furnizare de informaţii referitoare la
nutriţie; consultanţă în domeniul nutriţiei şi al
dietelor; furnizare de informaţii despre
suplimente dietetice şi nutritive; servicii de
consiliere şi consultanţă în domeniul nutriţiei;
servicii de medicină alternativa; servicii în
domeniul reiki (tehnică de vindecare în
medicină alternativă); servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură; servicii de
consiliere cu privire la agricultură; consultanţă
şi servicii consultative referitoare la
agricultură, horticultură şi silvicultură;
furnizare de informaţii despre servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură; servicii
consultative şi consultanţă privind utilizarea
de îngrăşământ natural în agricultură,
horticultură şi silvicultură; servicii de
agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură; furnizare de informaţii online

despre servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de consultanţă cu privire
la culturile din agricultură.
45 Consiliere cu privire la orientarea
spirituală; îndrumare spirituală; consiliere
spirituală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05461
(151) 03/08/2016
(732) TITAN KS SECURITY S.R.L., Str.

Principală nr. 70B, cam. 1, jud. Timiş,
307380, SINMIHAIU ROMAN
ROMANIA 

(540)

TKS SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

45 Servicii de pază; servicii de pază
antiefracţie; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri; servicii
de pază pe timp de noapte; servicii oferite de
către agenţii de pază pentru magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04721
(151) 30/08/2012
(732) ADAMA AGAN LTD.,, Northern

Industrial Zone, 7710201, ASHDOD
ISRAEL 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

OPTIMUS

  

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

1 Produse chimice utilizate în agricultură şi
horticultură; regulatoare de creştere a
plantelor.
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