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Cereri M|rci publicate în data de 22/08/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05625 13/08/2016 S.C. MINET CONF S.R.L. SOMNART

2 M 2016 05626 14/08/2016 COPILUL VERDE S.R.L. Buha & Owliver

3 M 2016 05627 15/08/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. Bere Bac|u
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(210) M 2016 05627
(151) 15/08/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Str. Principal| nr. 288, JudeÛul Bac|u,
607185, FILIPEÔTI ROMANIA 

(540)

Bere Bac|u

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270505;  

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

32 Bere; ape minerale Õi carbogazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05626
(151) 14/08/2016
(732) COPILUL VERDE S.R.L., Str.

Cantonului 2, nr. 20, jud. Ilfov,
077065, CORBEANCA ROMANIA 

(540)

Buha & Owliver

  

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

16 Hârtie Õi carton; papet|rie; materiale pentru
artiÕti; pensule; materiale de instruire sau
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05625
(151) 13/08/2016
(732) S.C. MINET CONF S.R.L., Str.

Depozitelor nr. 12, JudeÛul Vâlcea,
240380, RAMNICU VALCEA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ú I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIAL{
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeÛ TimiÕ TIMIÔOARA

(540)

SOMNART

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 261113;

261125; 270510; 290112;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
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plut|, stuf, trestie, rachit|, os, fildeÕ, os de
balen|, scoici, sidef, spum| de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(Solicit|m protecÛie pentru întreaga list| de
produse incluse în aceast| clas| conform
clasific|rii de la Nisa).
24 Tes|turi Õi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat Õi feÛe de mas|. (Solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse incluse în
aceast| clas| conform clasific|rii de la Nisa).
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,

articole pentru acoperirea capului. (Solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de produse
incluse în aceast| clas| conform clasific|rii de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la depozitul M2016/02746  înregistrat  în data de
15/04/2016, publicat în BOPI din data de 22.04.2016, dintr-o eroare
materiala a fost omisa clasa 35, clasa 35 este urmatoarea:

Clasa:35:  Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă, analiză de piaţă; consultanţă
in conducerea si organizarea afacerilor; intermedieri de afaceri comerciale pentru terţi;
intermediere de contracte pentru terţi pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri; sondaje de
opinie; cercetare în domeniul publicităţii; distribuţie de produse în scopuri publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); închiriere de material publicitar; publicitate, în
special publicitate radiofonică, televizată, cinematografica, imprimata, prin videotext,
teletext şi internet; comercializare publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing; comenzi telefonice pentru teleshopping; publicare de materiale
promoţionale; producţie de film publicitar; intermediere de filme publicitare; compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza de date a calculatorului; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou; intermedierea de
contracte (pentru terţi); intermedierea de abonamente pentru serviciile de
telecomunicaţii (pentru terţi); publicitate, în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor; management de proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar; ozare de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau de publicitate;
distribuire de cataloage şi prospecte publicitare: gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizata de comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teleshopping; vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet; agenţii de
publicitate; concepţie şi realizarea de prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe internet, în alte reţele de date, în servicii online,
precum şi prin tehnici multimedia; organizare şi realizare de prezentări multimedia în
scopuri publicitare; dezvoltare de concepţii de publicitate; publicitate pe o reţea de
comunicare online electronică; dezvoltare şi creare de concepte publicitare; dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale de comunicare, în scopuri publicitare;
compunere şi publicare de texte publicitare; servicii de planificare pentru publicitate;
publicarea de produse de imprimerie (şi in format electronic) în scopuri publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de comunicare; difuzarea de anunţuri
publicitare; publicare şi editare de cataloage în scopuri publicitare; stocare (gestionare)
de date în reţele de date computerizate; strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.


