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Cereri M|rci publicate în data de 29/03/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00831 22/03/2016 S.C. EURODO INTERNATIONAL

S.R.L.
EURODO DOCTOR GRINDINA

2 M 2016 00832 22/03/2016 S.C. VALENTINO CAR S.R.L. VALENTINO 943 SAMATAXI

3 M 2016 01967 22/03/2016 S.C. EFES BEER S.R.L. Red Capitan TRADITIONAL RUM
GOLD

4 M 2016 01968 22/03/2016 S.C. EFES BEER S.R.L. Don Sanchez spirit with tequila
GOLD

5 M 2016 01972 22/03/2016 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

BlueMOON

6 M 2016 01973 22/03/2016 S.C. TERAPIA S.A. KEBENE Pro Baby

7 M 2016 01974 22/03/2016 S.C. TERAPIA S.A. Flora delicat| de Hepiflor
protejat| !

8 M 2016 01976 22/03/2016 S.C. FRIENDS ADVERTISING
S.R.L.

FRIENDS

9 M 2016 01977 22/03/2016 S.C. PET CENTER TRADE S.R.L.

10 M 2016 01978 22/03/2016 S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L. PRIMA LUCE

11 M 2016 01979 22/03/2016 S.C. TURNUL BERARILOR S.R.L. TURNUL BERARILOR

12 M 2016 01980 22/03/2016 CAPITAL GUARD S.R.L. CG CAPITAL GUARD

13 M 2016 01981 22/03/2016 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

FORTTOX

14 M 2016 01983 22/03/2016 FORUMUL DEMOCRATIC AL
GERMANILOR DIN JUDETUL
SATU MARE

Strudli

15 M 2016 01984 22/03/2016 S.C. CADELIX SOFTWARE S.R.L. LXCAD

16 M 2016 01985 22/03/2016 Lidl Stiftung & Co. KG LIDL TOUR MeriÛi s| fii surprins

17 M 2016 01986 22/03/2016 S.C. COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ S.A.

VINUM APINI
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18 M 2016 01987 22/03/2016 S.C. COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ S.A.

API GOURMET

19 M 2016 01988 22/03/2016 S.C. DIGITAL TWIN S.R.L. DIGITAL TWIN REALIZE
POTENTIAL

20 M 2016 01989 22/03/2016 S.C. MEDIEN-HOLDING S.R.L. U DOMUS UTIL România liber|

21 M 2016 01990 22/03/2016 BASSATINA WAEL RIAD ABOUL -
NASR

GREATLANDS

22 M 2016 01993 22/03/2016 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. P Primo Mezeluri de prim| mân|!

23 M 2016 01994 22/03/2016 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. PALACIEGO

24 M 2016 01995 22/03/2016 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CREMVUSTINO

25 M 2016 01996 22/03/2016 EL SOLH KHALED TRADITIONALII MICI ADUSI LA
NIVEL DE ARTA

26 M 2016 01997 22/03/2016 EL SOLH KHALED MIITZA

27 M 2016 01998 22/03/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

investromania a strategic choice

28 M 2016 01999 22/03/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

investromania a strategic choice

29 M 2016 02000 22/03/2016 RO STAR S.A. RoStar BISCUITUL DELICIOS

30 M 2016 02001 22/03/2016 Lidl Stiftung & Co. KG Antonia

31 M 2016 02002 22/03/2016 RO STAR S.A. RoStar BISCUITUL DELICIOS
petit beurre cu crem| fructe de
p|dure

32 M 2016 02003 22/03/2016 SERCOM CARMEN PROD COM
S.R.L.

srcpieseauto

33 M 2016 02004 22/03/2016 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
ROMANIA

USR Uniunea Scriitorilor din
România

34 M 2016 02005 22/03/2016 RO STAR S.A. RoStar BISCUITUL DELICIOS
petit beurre cu crem| de lapte
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35 M 2016 02006 22/03/2016 S.C. QUALIANS SERVICII S.R.L. Change how you learn. Learn
how to change

36 M 2016 02008 22/03/2016 RO STAR S.A. RoStar BISCUITUL DELICIOS
petit beurre cu crem| de cocos

37 M 2016 02011 22/03/2016 S.C. QUALIANS SERVICII S.R.L. QUALIANS

38 M 2016 02012 22/03/2016 S.C. RO STAR S.A. RoStar BISCUITUL DELICIOS
PETIT BEURRE CU CREM{ DE
CIOCOLAT{ ÔI ALUNE

39 M 2016 02013 22/03/2016 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

REGINA MARIA PONDERAS
ACADEMIC HOSPITAL

40 M 2016 02015 22/03/2016 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

PONDERAS ACADEMIC
HOSPITAL

41 M 2016 02016 22/03/2016 SIRB ALEXANDRU - LEONTIN BU-BU Buc|tarul Burlan

42 M 2016 02017 22/03/2016 STANCU AL. ALINA-VIORICA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

kale romania YOUR GREEN
CHOICE
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(210) M 2016 00831
(151) 22/03/2016
(732) S.C. EURODO INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 9,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

EURODO DOCTOR GRINDINA

 
(531) Clasificare Viena:011509; 180107;

180123; 270508;  

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

12 Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00832
(151) 22/03/2016
(732) S.C. VALENTINO CAR S.R.L., Str.

Barbosi nr. 31, bl. B7, sc. 3, ap. 46,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

VALENTINO 943 SAMATAXI

  
(531) Clasificare Viena:250703; 270502;

270510; 270711;  

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

37 Servicii oferite de un service auto.
38 Servicii de dispecerat taxi.
39 Transport; închirieri auto, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01967
(151) 22/03/2016
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Red Capitan TRADITIONAL RUM
GOLD

  
(531) Clasificare Viena:180305; 180309;

250110; 250119; 270501; 270502;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01968
(151) 22/03/2016
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Don Sanchez spirit with tequila GOLD

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010706;

040505; 061901; 220115; 250119;
270501; 270502;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01983
(151) 22/03/2016
(732) FORUMUL DEMOCRATIC AL

GERMANILOR DIN JUDETUL
SATU MARE, Str. Horia nr. 10,
Judeţul Satu Mare, 440004, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

Strudli

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

30 Preparate făcute din cereale, produse de
panificaţie (pâine, pâinişoare, jimblă, chifle,
turte, cornuri); produse de patiserie (brioşe,
saleuri); produse de cofetărie; foietaje,
plăcinte, fursecuri, biscuiţi, tarte, covrigi.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
comercializarea produselor proprii şi ale unor
terţi, prin diferite forme de comerţ, inclusiv
virtual; servicii de export-import; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01984
(151) 22/03/2016
(732) S.C. CADELIX SOFTWARE

S.R.L., Str. Primăverii nr. 28, Judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

LXCAD

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

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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 01985
(151) 22/03/2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm
GERMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LIDL TOUR Meriţi să fii surprins
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

roşu, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 22/03/2016

7

(531) Clasificare Viena:011515; 260118;
260410; 270505; 270509; 290114;  

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

16 Publicaţii promoţionale; materiale
publicitare tipărite.
35 Publicitate; anunţuri publicitare online;
promovarea (publicitatea) turismului şi
serviciilor de turism; intermedierea
contractelor, pentru terţi, în vederea oferirii de
servicii; intermedierea contractelor, pentru
terţi, în vederea oferirii de servicii în
domeniul turismului, excursiilor, cazării
temporare, alimentaţiei publice, transport sau
evenimente.
39 Servicii de rezervări circuite turistice;
servicii de rezervări tururi; agrement, servicii
în legatură cu excursii şi ghid turistic;
planificarea călătoriei sau rezervări turistice şi
servicii de rezervări; organizarea călătoriilor;
informaţii de călătorie; planificarea
transportului.
41 Evenimente sportive şi culturale, rezervări
de bilete şi vânzarea biletelor la evenimente
(servicii de agenţii de bilete).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01972
(151) 22/03/2016
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7,
et. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BlueMOON

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010706; 261501;

270501; 270502; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; 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 necuprinse în alte clase ); caracter
tipografice, clişee. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01973
(151) 22/03/2016
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

KEBENE Pro Baby

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01974
(151) 22/03/2016
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Flora delicată de Hepiflor protejată !

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
probiotice, suplimente nutritive; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01976
(151) 22/03/2016
(732) S.C. FRIENDS ADVERTISING

S.R.L., Str. Serg.Nastase Pamfil nr.18,
parter, ap.1, sector 2, 010783,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRIENDS
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(531) Clasificare Viena:030901; 030912;
030924; 270501;  

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

16 Hârtie, carton, caractere tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; tratamentul textelor. 
38 Difuzare de programe şi emisiuni radio-tv,
servicii de telecomunicaţii.
41 Realizare de programe radio şi tv,
organizare de activităţi sportive, culturale,
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01986
(151) 22/03/2016
(732) S.C.  COMPLEX APICOL

VECESLAV HARNAJ S.A., B-dul.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VINUM APINI

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01977
(151) 22/03/2016
(732) S.C. PET CENTER TRADE S.R.L.,

Bd. Iuliu Maniu, Nr. 560A, Militari
Shopping Center Mezanin, Spatiul Nr.
R/6b, sector 6, , Bucureşti ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030108; 290113;  

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

3 Produse cosmetice pentru animale şi
preparate pentru îngrijirea animalelor, inclusiv
sampoane, balsamuri, sampoane uscate,
preparate pentru descalcirea parului;
deodorante, parfumuri, produse de parfumerie
pentru animale; preparate pentru igienă orala
şi produse pentru improspatarea respiratiei
pentru animale; servetele impregate cu loţiuni
cosmetice pentru animale de companie; hârtie
abrazivă cu şmirghel pentru animale de
companie; produse pentru eliminarea petelor;
produse pentru eliminarea mirosurilor
neplăcute; detergenţi.
5 Produse şi preparate veterinare;
medicamente şi preparate farmaceutice pentru
uz veterinar; hrană pentru animale cu conţinut
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medicamentos; aditivi cu conţinut
medicamentos pentru hrana animalelor; hrană
dietetică şi substanţe adaptate uzului veterinar;
suplimente dietetice pentru animale, inclusiv
proteine, vitamine şi suplimente minerale;
preparate probiotice pentru uz veterinar;
dezinfectanţi, antiseptici şi prepararea
acestora; produse sanitare pentru animale,
inclusiv scutece, serveţele, covoraşe
absorbante de unică folosinţă pentru educaţia
caţeluşilor; preparate pentru neutralizarea
mirosurilor neplăcute; preparate pentru
distrugerea paraziţilor; produse biocide de uz
veterinar şi preparate biocide; acaricide şi
preparate acaricide; insecticide şi produse de
distrugere a insectelor; zgărzi antiparazitice
pentru animale; preparate antiparazitice şi
repelenti sub formă de pudră, spray, şampon,
loţiune, pipete spot-on sau suplimente
alimentare pentru animale; repelenti şi
atractanţi pentru animale; preparate pentru
prevenirea fomării de alge în apă şi preparate
pentru îndepărtarea algelor.
18 Articole vestimentare pentru animale,
haine şi încălţăminte pentru animalele
domestice, zgărzi, lese şi hamuri pentru
animalele de companie, harnaşamente,
botniţe, cuverturi şi pături pentru animale,
covoraşe pentru animale.
20 Pături, perne, coşuri şi locuri de odihnă
pentru animalele de companie; cuşti pentru
animale de companie; coteţe pentru câini şi
animale de companie; dispozitive de ascuţire
a ghearelor pentru pisici; cuiburi pentru
animalele de companie; cuşti transportatoare
pentru animalele de companie; uşi rabatabile
din materiale non-metalice pentru câini şi
pisici; colivii; cuiburi pentru păsări; mese de
toaletaj pentru animale; mobilier pentru
acvarii interioare şi terarii.
21 Perii, piepteni şi alte ustensile pentru
îngrijirea animalelor, incluse în această clasă;

cuşti pentru animalele de companie; acvarii de
interior, vivarii de interior şi terarii de interior;
ornamente şi decoruri pentru acvarii; capace
pentru acvarii; recipiente pentru hrană
animalelor de companie; castroane şi vase
pentru hrană animalelor; dispozitive de apă şi
de stropit; hrănitoare şi adapatoare portabile
pentru animalele de companie; colivii şi
scăldătoare pentru păsări; beţe pentru colivii;
hrănitoare şi adapatoare pentru colivie; litiere
şi tăvi pentru pisici şi alte animale de
companie; lopăţele pentru înlăturarea
excrementelor animalelor de companie.
28 Jucării şi articole de joacă pentru animalele
de companie; veste de salvare/agrement nautic
pentru animalele de companie.
31 Produse agricole, horticole şi silvicole şi
cereale neincluse în alte clase; animale vii, în
special animale de companie, peşti pentru
acvarii, corali pentru acvarii; fructe şi legume
proaspete, cartofi şi preparate din aceste
produse pentru utilizarea în suplimente
nutritive nemedicale pentru hrană animalelor;
seminţe neprocesate; plante şi flori naturale;
alge şi iarbă de mare pentru consumul
animalelor; cereale pentru consumul
animalelor; hrană pentru animale şi produse
alimentare pentru animale, inclusiv hrană
pentru animale şi produse alimentare pentru
câini, pisici, păsări, rozătoare, dihori, broaşte
ţestoase şi peşti; biscuiţi, delicatese şi gustări
pentru animalele de companie; recompense
masticabile comestibile pentru animale; oase
şi batoane masticabile digerabile pentru
animalele de companie; jucării comestibile
pentru animale; hrană pentru animale, hrană
mixtă, hrană fortifiantă, hrană pentru creştere,
hrană minerală (pentru animale); hrană
complementară pentru animale şi aditivi
pentru hrană animalelor; hrană dietetică
pentru animale; suplimente alimentare fără uz
veterinar; oase de sepie; malţ; băuturi pentru
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animalele de companie; fan; lapte, lapte praf
şi înlocuitori de lapte utilizati ca şi produse
alimentare pentru animale; culcuşuri şi litiere
pentru animale (pe bază de scoarţă de copac,
hârtie, paie, fan, rumeguş/talaş, argilă/lut,
nisip şi alte materiale naturale sau sintetice).
35 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul inclusiv
prin internet, comenzi venite prin poştă,
cataloage şi alte mijloace a produselor
agricole, horticole şi silvicole şi a cerealelor,
a animalelor vii, fructelor şi legumelor
proaspete, seminţelor, plantelor şi florilor
naturale, hranei şi a produselor alimentare
pentru animale, produselor alimentare
complementare pentru animale, produselor
alimentare dietetice pentru animale, a
maltului, biscuitilor, delicateselor, gustarilor
masticabile comestibile pentru animale,
echipamentului pentru animale, accesoriilor şi
produselor pentru animale domestice, inclusiv
culcuşuri, litiere şi tăviţe pentru animale, cutii
transportatoare pentru animalele de companie,
cuşti pentru animale, pături, perne, coşuri şi
locuri de odihnă pentru animalele de
companie, zgărzi, lese şi hamuri pentru
animalele de companie, harnaşamente, jucării
şi alte articole de joaca pentru animalele de
companie, dispozitive de ascuţire a ghearelor
pentru pisici, produse cosmetice pentru
animale şi îngrijirea acestora, preparate de
igienă şi ustensile pentru igienă acestora,
haine pentru animalele de companie, castroane
şi vase pentru hrană animalelor domestice,
acvarii interioare, terării şi echipamente
pentru acestea, produselor pentru tratarea apei
şi produselor pentru curăţarea acvariilor,
preparatelor pentru inlăturarea paraziţilor,
produselor sanitare pentru animale, produselor
şi preparatelor veterinare, materialelor
farmaceutice şi medicale, instrumente
veterinare; furnizarea de consultanţă
comercială şi informaţii pentru consumatori;

servicii de marketing şi comercializare la
punctele de vânzare; managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de birou,
promoţii de vânzări, distribuire de mostre
(sampling); gestionarea şi administrarea
punctelor de vânzare care se ocupă cu
vânzarea produselor pentru animale şi a
produselor veterinare; prezentarea bunurilor
prin mijloace media în vederea vânzării;
furnizarea unui ghid promoţional de căutare
online, care conţine bunurile şi serviciile altor
vânzători online; furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărători şi vânzători de bunuri şi
servicii; reclamă, inclusiv reclamă online
într-o reţea de calculatoare.
41 Dresajul animalelor şi servicii de educare
a animalelor de companie; şcoală de dresaj
pentru animale; spectacole de animale;
expoziţii de animale; expunerea animalelor;
organizarea de spectacole de animale;
organizarea de expoziţii de animale, în special
câini, pisici, păsări, animale mici, peşti,
animale exotice, cai; curse de câini şi
organizarea de curse de câini; închirierea de
animale pentru scopuri recreative; educarea în
dresajul animalelor şi a manipulării câinilor;
educarea în serviciile de îngrijire a animalelor,
publicarea de materiale legate de animale în
media scrisă sau electronică; producţia de
programe de radio, televiziune sau internet ce
au legatură cu animalele.
43 Servicii de cazare a animalelor, pensiuni;
adopţia animalelor şi găzduirea acestora;
hoteluri pentru animale de companie şi alte
facilităţi de cazare temporară pentru animale
şi animale de companie.
44 Creşterea şi reproducerea animalelor de
rasă; servicii de tuns, de îngrijire, de spălat şi
servicii de cosmetică; servicii de igienă şi
înfrumuseţare a animalelor; servicii de
sănătate pentru animale, inclusiv servicii
veterinare, spitale pentru animale, servicii
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adresate spitalelor pentru animalele de
companie, servicii de consiliere veterinară,
servicii pentru îngrijirea animalelor de
companie, servicii de consiliere pentru
creşterea şi reproducerea, alimentaţia şi
îngrijirea animalelor, servicii farmaceutice,
prepararea şi distribuirea medicamentelor
veterinare, servicii de informare asupra
produselor farmaceutice veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01987
(151) 22/03/2016
(732) S.C. COMPLEX APICOL

VECESLAV HARNAJ S.A., B-dul.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

API GOURMET

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01988
(151) 22/03/2016
(732) S.C. DIGITAL TWIN S.R.L., Calea

Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 5, ap. 153,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGITAL TWIN REALIZE
POTENTIAL

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
gri

  
(531) Clasificare Viena:261109; 261112;

261325; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01993
(151) 22/03/2016
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp C, et. 5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P Primo Mezeluri de primă mână!

(591) Culori revendicate:alb, galben, oranj,
roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:080309; 260207;

270501; 270502; 270503; 270521;
290115;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01994
(151) 22/03/2016
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp C, et. 5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PALACIEGO

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01995
(151) 22/03/2016
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp C, et. 5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CREMVUSTINO

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01989
(151) 22/03/2016
(732) S.C. MEDIEN-HOLDING S.R.L.,

Piaţa Unirii nr. 1, Magazinul Unirea,
Corp Central, et. 5, biroul 23, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

U DOMUS UTIL România liberă

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
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tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; adimistraţie comercială; lucrări de
birou (în special strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web precum şi organizarea de
târguri, expoziţii şi seminarii cu scop
comercial).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02011
(151) 22/03/2016
(732) S.C. QUALIANS SERVICII S.R.L.,

Bd. Primăverii nr. 51, et. 4+M, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

QUALIANS

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
206C), negru

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260406;

260407; 270501; 290112;  

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

9 Suporţi de înregistrare magnetici care conţin
filme sau jocuri pre-înregistrate în scopul
instruirii şi învăţământului; jocuri pe
calculator şi jocuri electronice; texte digitale
(pe suporţi de înregistrare magnetici) şi
publicaţii digitale (care pot fi descărcate);
cărţi audio; cărţi electronice; programe şi
aplicatii pe calculator; fotografii, desene,
schiţe şi broşuri în format electronic.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; cărţi şi broşuri tipărite;
fotografii, desene şi schiţe tipărite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă în afaceri; servicii care
necesită înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor scrise şi înregistrărilor; servicii
de dactilografie.
38 Telecomunicaţii; transmiterea electronică
de date şi documente prin intermediul
calculatorului.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de cursuri,
conferinţe, prezentări în scop de instruire şi
învăţământ; publicarea de texte, altele decât
cele publicitare; publicarea de cărţi electronice
şi jurnale on line; publicaţii electronice (care
nu pot fi descărcate); servicii de producţie de
filme în scopul instruirii şi învăţământului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
inclusiv a aplicaţiilor şi a jocurilor pentru
calculator; consultanţă în domeniul
calculatoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02012
(151) 22/03/2016
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos.

Alexandriei nr. 42, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar BISCUITUL DELICIOS PETIT
BEURRE CU CREMĂ DE CIOCOLATĂ
ŞI ALUNE

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:050706; 050724;

080106; 080111; 080303; 090109;
090110; 240701; 250109; 250110;
250125; 260116; 261113; 270501;
290115;  

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

30 Biscuiţi; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01996
(151) 22/03/2016
(732) EL SOLH KHALED, Şos. Erou

Nicolae Iancu nr. 67B, bl. VILLA 6,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

TRADITIONALII MICI ADUSI LA
NIVEL DE ARTA

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02013
(151) 22/03/2016
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.
5B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

REGINA MARIA PONDERAS
ACADEMIC HOSPITAL

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
 
(531) Clasificare Viena:240903; 241313;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02015
(151) 22/03/2016
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.
5B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL

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

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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; 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 02016
(151) 22/03/2016
(732) SIRB ALEXANDRU - LEONTIN,

Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 5A, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

BU-BU Bucătarul Burlan

(531) Clasificare Viena:040501; 040502;
090719; 130307; 270501; 270502;
270508;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02017
(151) 22/03/2016
(732) STANCU AL. ALINA-VIORICA

Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Soarelui nr. 50,
judeţul Ialomiţa, , GARBOVI
ROMANIA 

(540)

kale romania YOUR GREEN CHOICE

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270506; 270507; 270508; 270512;
270521; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; 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, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 01998
(151) 22/03/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU

INVESTITII  STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT,
Str. Amiral Contantin Balescu nr. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

investromania a strategic choice

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

260416; 260418; 270501; 270508;
290104;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01999
(151) 22/03/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU

INVESTITII  STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT,
Str. Amiral Contantin Balescu nr. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

investromania a strategic choice

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270501; 270507; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01997
(151) 22/03/2016
(732) EL SOLH KHALED, Şos. Erou

Nicolae Iancu nr. 67B, bl. VILLA 6,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

MIITZA

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01978
(151) 22/03/2016
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,

nr. 472, judeţul Prahova, 107300,
COMUNA GURA VADULUI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

PRIMA LUCE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01990
(151) 22/03/2016
(732) BASSATINA WAEL RIAD ABOUL

- NASR, Flat 111, Bryanston Court,
George Street, W1H 7HE, LONDON
REGATUL UNIT 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

GREATLANDS

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

31 Animale vii; hrană pentru animale. 
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu produse alimentare destinate
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oamenilor; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hrană pentru animale; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu produse
alimentare destinate oamenilor; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu hrană pentru
animale; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor.
39 Distribuţie (transport) de mărfuri;
ambalarea mărfurilor; depozitarea mărfurilor.
40 Conservarea alimentelor şi a băuturilor;
congelarea alimentelor; afumarea alimentelor;
servicii oferite de un abator (sacrificarea
animalelor); procesarea (tratarea) alimentelor.
44 Servicii de creştere a păsărilor; servicii de
creştere a animalelor; servicii de îngrijire a
animalelor; servicii de îngrijire a păsărilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01979
(151) 22/03/2016
(732) S.C. TURNUL BERARILOR

S.R.L., Bd. Decebal nr. 26, judeţul
Neamţ, 610076, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

TURNUL BERARILOR

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate, gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01980
(151) 22/03/2016
(732) CAPITAL GUARD S.R.L., Str. Dr.

Staicovici nr. 15, parter, Camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CG CAPITAL GUARD
 
(531) Clasificare Viena:020914; 020916;

260114; 260118; 270501; 270502;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01981
(151) 22/03/2016
(732) GUNAYDIN GEORGIANA

RALUCA, Prel. Ghencea nr. 46C,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FORTTOX

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

5 Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, insecticide, spray insecticid,
hârtie cu insecticid contra moliilor, pastile de
ţânţari, beţişoare anti-ţânţari.
35 Servicii de import, export, publicitate,
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor şi articolelor pentru
distrugerea dăunătorilor, insecticidelor,
pastilelor de ţânţari, beţişoarelor anti-ţânţari,
hârtiei cu insecticid contra moliilor, spray-ului
insecticid (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea (livrarea) de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02000
(151) 22/03/2016
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar BISCUITUL DELICIOS

(591) Culori revendicate:verde, alb, maro,
roşu, galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:080110; 240701;

250110; 250119; 250125; 260116;
260118; 261113; 261125; 270501;
290115;  

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

30 Biscuiti; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02001
(151) 22/03/2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1, 74172, Neckarsulm
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Antonia

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie, aluat de
foi (pastries), prăjiturele (cookies).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02002
(151) 22/03/2016
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar BISCUITUL DELICIOS petit
beurre cu cremă fructe de pădure

(591) Culori revendicate:roz, alb, roşu,
galben, portocaliu, albastru, verde,
mov închis

  
(531) Clasificare Viena:011521; 050724;

080106; 080111; 080301; 090109;
090110; 110302; 240701; 250110;
250119; 250125; 260116; 261113;
270501; 290115;  

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

30 Biscuiti; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02003
(151) 22/03/2016
(732) SERCOM CARMEN PROD COM

S.R.L., Str. Migdalului nr. 50A, cam.
1, sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

srcpieseauto

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

35 Regruparea în folosul terţilor a pieselor şi
accesoriilor auto (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (aceste servicii
asigurate atat prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
cât şi prin intermediul site-urilor web).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02004
(151) 22/03/2016
(732) UNIUNEA SCRIITORILOR DIN

ROMANIA, Str. Calea Victoriei nr.
133, sector 1, 010071, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

USR Uniunea Scriitorilor din România

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260419; 261113;

270501; 270506; 270511; 270522;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02005
(151) 22/03/2016
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar BISCUITUL DELICIOS petit
beurre cu cremă de lapte

(591) Culori revendicate:bleu, alb, galben,
maro, roşu, albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011521; 080111;

080301; 090109; 090110; 250110;
250119; 260116; 261113; 270501;
290115;  

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

30 Biscuiti; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02006
(151) 22/03/2016
(732) S.C. QUALIANS SERVICII S.R.L.,

Bd. Primăverii nr. 51, et. 4+M, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M. OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCURESTI

(540)

Change how you learn. Learn how to
change

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

9 Suporţi de înregistrare magnetici care contin
filme sau jocuri pre-înregistrate în scopul
instruirii şi învăţământului; jocuri pe
calculator şi jocuri electronice; texte digitale
(pe suporţi de înregistrare magnetici) şi
publicaţii digitale (care pot fi descărcate);
cărţi audio; cărţi electronice; programe şi
aplicaţii pe calculator; fotografii, desene,
schite şi broşuri în format electronic.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; cărţi şi broşuri tipărite;
fotografii, desene şi schiţe tipărite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă în afaceri; servicii care
necesită  înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea

comunicărilor scrise şi înregistrărilor; servicii
de dactilografie.
38 Telecomunicaţii; transmiterea electronică
de date şi documente prin intermediul
calculatorului.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de cursuri,
conferinţe, prezentări în scop de instruire şi
învăţământ; publicarea de texte, altele decât
cele publicitare; publicarea de cărţi electronice
şi jurnale on line; publicaţii electronice (care
nu pot fi descarcate); servicii de producţie de
filme în scopul instruirii şi învăţământului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
inclusiv a aplicatiilor şi a jocurilor pentru
calculator; consultanţă în domeniul
calculatoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02008
(151) 22/03/2016
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar BISCUITUL DELICIOS petit
beurre cu cremă de cocos
(591) Culori revendicate:verde, maro, alb,

roşu, galben, portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011521; 050706;

050722; 080111; 080301; 090109;
090110; 240701; 250110; 250119;
250125; 260116; 261113; 270501;
290115;  

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

30 Biscuiti; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜


