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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 08499

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/12/2016 S.C. SMEŢCAŞ SERV COM
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
S.C. SMEŢCAŞ SERV. COM
S.R.L. AGENT PAZA ROMANIA

2 M 2016 08506

16/12/2016 S.C. MERT S.A.

PURE PREMIUM

3 M 2016 08507

16/12/2016 HANGZHOU GREAT STAR
INDUSTRIAL CO., LTD.,

EverBrite

4 M 2016 08508

16/12/2016 ISAILĂ OCTAVIAN

Caspari Mediaş

5 M 2016 08509

16/12/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L.

Benesio

6 M 2016 08510

16/12/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L.

Benesio MemoryVit

7 M 2016 08511

16/12/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L.

Benesio BeautyCell

8 M 2016 08512

16/12/2016 ASOCIATIA ROMANA A
CONSTRUCTORILOR DE
FUNDATII

ARCF Asociatia Romana a
Constructorilor de Fundatii

9 M 2016 08513

16/12/2016 S.C. SPORTERA S.R.L.

SPORTERA

10 M 2016 08514

16/12/2016 S.C. A.B.M. KIDS S.R.L.

ABM fashion

11 M 2016 08515

16/12/2016 S.C. RUBIN 2000
IMPORT-EXPORT S.R.L.

PAM BIJUTERII

12 M 2016 08516

16/12/2016 S.C. ENNOVA TRADING &
DEVELOPMENT S.R.L.

Giftology-Stiinta cadourilor

13 M 2016 08517

16/12/2016 S.C. HOMEPRODUCT S.R.L.

HOME PRODUCT

14 M 2016 08518

16/12/2016 DRAGOMIR DIANA-ELENA

La Sânziene... cu Leac!

15 M 2016 08519

16/12/2016 ANDREI RIBANA

COFETĂRIA Ribana DIN1994

16 M 2016 08523

16/12/2016 SANDU ADRIAN DUMITRU

ZÂMBETUL TĂU ÎN INIMA
NOASTRĂ!YOUR SMILE IN OUR
HEART!

17 M 2016 08524

16/12/2016 BIOCOMP S.R.L.

AGEO
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 08525
19 M 2016 08526

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
16/12/2016 NEFERU ADELINA FLORENTINA DANCE ROOM
16/12/2016 Carrefour Romania S.A.

2
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(210) M 2016 08499
(151) 16/12/2016
(732) S.C. SMEŢCAŞ SERV COM S.R.L.,
Str. Aleea Dobrogei nr. 2/26, Jud.
Maramureş, 430203, BAIA MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

(210) M 2016 08511
(151) 16/12/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.
Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
Benesio BeautyCell
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi 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.

S.C. SMEŢCAŞ SERV. COM S.R.L.
AGENT PAZA ROMANIA
(531) Clasificare Viena:010102; 260118;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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consumatorilor); producţia de clipuri
publicitare; servicii asigurate de firme de
publicitate care se ocupă în principal de
comunicare publică, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate
tipurile de produse sau servicii; relaţii publice;
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail; publicarea textelor
publicitare; închirierea de material publicitar;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
publicitate radio; administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii; închirierea spaţiilor publicitare;
închiriere de material publicitar;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; publicitate online pe o reţea de
computere; publicitate în aer liber;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; publicitate
prin poştă; raspândirea materialelor
publicitare; consiliere pentru clienţi
(informaţii comerciale); conducerea şi
administrarea afacerilor; publicitate prin
corespondenţă directă; consultanţă pentru
organizarea afacerii; baze de date
computerizate; consultanţă profesională în
afaceri comerciale; marketing; cercetare de
marketing; studii de marketing; managementul
afacerilor pentru artişti; evaluarea afaceriii;
informaţii de afaceri; managementul afacerilor

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08523
(151) 16/12/2016
(732) SANDU ADRIAN DUMITRU, Str.
Ion Brezoianu nr. 26-32, sc. B, et. 5,
ap. 58, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)
ZÂMBETUL TĂU ÎN INIMA
NOASTRĂ!YOUR SMILE IN OUR
HEART!
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Materiale publicitare; hârtie, carton; ziare;
cărţi; tipărituri; fotografii; publicaţii periodice;
poster; publicaţii imprimate; publicaţii tipărite;
materiale plastice pentru ambalaj; panouri
publicitare din hârtie sau carton; produse de
imprimerie.
35 Serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii privind distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă sau distribuirea de
mostre; informaţii comerciale şi consiliere
pentru clienţi (firmă pentru consilierea
4
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reprezentaţiilor în direct; organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
producţia de programe de radio şi televiziune;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; meditaţie; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitnes);
antrenament gimnastic; servicii de publicare şi
publicare on line; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; furnizarea articolelor
de recreere; activităţi sportive şi culturale;
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare; consilere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online;
scrierea textelor, altele decât textele
publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; stomatologie; centre de
sănătate; servicii ale spa-urilor; masaj;
îngrijire medicală; servicii prestate de
opticieni; terapie fizică; fizioterapie; chirurgie
plastică; servicii prestate de psihologi;
reabilitarea pacienţilor consumatori de
narcotice; saloane de frumuseţe; servicii de
saună; servicii de solar; servicii de terapie; băi
turceşti.

şi consultaţă de organizare; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; baze de date
computerizate (compilarea informaţiilor); baze
de date computerizate (sistematizarea
informaţiilor); informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); distribuirea materialelor
publicitare; distribuirea de eşantioane;
reproducerea documentelor; servicii de
structurare în scop publicitar; marketing;
cercetare de marketing; studii de marketing;
modeling pentru promoţii publicitare sau de
vânzări; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate online pe o reţea de computere;
sondaje de opinie servicii de comparare a
preţurilor; intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri);
relaţii publice; pregatirea secţiunilor
publicitare; căutare sponsorizare; servicii de
telemarketing; relaţii publice; căutare
sponsorizare; consultanţă pentru organizarea
afacerii; compilarea statisticilor; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; agenţii pentru
informaţii comerciale; intermedieri cautări de
date în fişiere de computer.
41 Servicii de educaţie a persoanelor sub toate
formele; organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea conferintelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminarilor;
organizarea şi susţinerea simpozioanelor;
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire); servicii de bibliotecă mobile;
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament); cursuri de corespondenţă;
divertisment; informaţii despre educaţie;
informaţii despre distracţii; informaţii despre
posibilităţi de recreere; publicarea cărţilor;
servicii de instruire; servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar; prezentarea

˜˜˜˜˜˜˜
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culturale; în special organizare, planificare şi
coordonare de petreceri, ceremonii de nuntă,
evenimente speciale şi alte activităţi de
divertisment sau recreative, individuale, de
grup sau pentru persoane juridice; organizarea
de evenimente în scop de divertisment,
cultural, social sau sportiv; consultanţă
referitoare la planificarea de petreceri,
evenimente festive şi evenimente speciale;
servicii de maestru de ceremonii şi disc jokeys
pentru petreceri şi evenimente speciale;
servicii de animatori; servicii educative şi de
instruire în materie de aranjamente florale;
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicităţii, promovării,
marketingului şi managementului; instruire în
tehnici de comunicare; educaţie şi formare în
domeniul relaţiilor publice; servicii
educaţionale privind abilităţile de comunicare;
consiliere şi coaching (meditaţie); organizarea
de cursuri şi seminarii, conferinţe şi
simpozioane, ateliere, workshop-uri, toate
acestea în domeniul relatiilor publice,
comunicării şi organizării de evenimente.

(210) M 2016 08524
(151) 16/12/2016
(732) BIOCOMP S.R.L., Str. Başota nr. 4,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

AGEO
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate, promovare şi
marketing prin toate mediile, inclusiv online,
servicii de relaţii publice, servicii de
consultanţă privind relaţiile publice,
publicitatea şi marketingul; publicitate prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată; organizarea de publicitate,
organizare şi coordonare de evenimente de
marketing, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
crearea materialului publicitar, concepţie,
realizare şi producţie de material publicitar şi
de anunţuri publicitare, servicii de grafică
publicitară, materiale publicitare, promovarea
afacerii, publicare de materiale şi texte
publicitare sau promoţionale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

˜˜˜˜˜˜˜
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recreative, în scop de divertisment, cultural,
social sau sportiv; organizarea de cursuri şi
seminarii, gale, competiţii, simpozioane,
ateliere, workshop-uri, toate acestea în
domeniul dansului.

(210) M 2016 08525
(151) 16/12/2016
(732) N E F E R U
ADELINA
FLORENTINA, Str. Pătraşcu Vodă
nr. 3, bl. D1, st. 4, ap. 20, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08512
(151) 16/12/2016
(732) ASOCIATIA ROMANA A
CONSTRUCTORILOR DE
FUNDATII, Calea Floreasca nr 39,
spaţiul 1, camera 1, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

DANCE ROOM
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi servicii de publicitate,
promovare şi marketing prin toate mediile şi
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, inclusiv prin radio, televiziune şi on
line, într-o reţea computerizată; organizare şi
coordonare de evenimente de marketing,
publicare de materiale şi texte publicitare sau
promoţionale; administrarea afacerilor, în
special servicii referitoare la francizare şi alte
servicii de management şi administrare în
legătură cu domeniul dansului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; în special servicii
specifice unei şcoli de dans, cursuri de dans
pentru adulţi şi copii, balet, yoga, pilates,
organizare de concursuri, evenimente,
demonstraţii şi spectacole de dans, servicii
educative în domeniul dansului, organizare,
planificare şi coordonare de evenimente
speciale şi alte activităţi de divertisment sau

ARCF Asociatia Romana a
Constructorilor de Fundatii
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
280 C)
(531) Clasificare Viena:241501; 270501;
270511; 270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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lista de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
38 Comunicaţii cu telefonul mobil,
comunicarea cu terminale de computere,
comunicaţii prin reţele de fibră optică,
comunicaţii prin telefon, transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor, postă
electronică, transmiterea mesajelor, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, furnizarea accesului la bazele de
date, furnizarea camerelor de chat pe internet,
asigurarea conexiunii de telecomunicaţii la o
reţea globală de computere, transmisie prin
satelit, transmisia de felicitări online,
transmisia wireless.
39 Transport (livrarea bunurilor), transport de
mărfuri, livrarea de produse, depozitarea de
produse, ambalarea bunurilor, livrarea de
colete, depozitarea bunurilor.
42 Facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea de
informaţii pentru comanda, livrarea şi
transportul de bunuri de larg consum.

(210) M 2016 08526
(151) 16/12/2016
(732) Carrefour Romania S.A., Str. Gara
Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 4-7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

shopogen
(531) Clasificare Viena:270501; 270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 (solicitam protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificarii de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, (solicitam
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în aceasta clasa conform Clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicitam protecţie pentru întreaga

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08513
(151) 16/12/2016
(732) S.C. SPORTERA S.R.L., Str. Victor
Babeş nr. 31, Judeţul Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA
(740) C A B I N E T
MEDIASEN
INNOVATIONS, Str. Calea Traian nr.
4A/44, judeţul Maramureş BAIA
MARE
(540)

(210) M 2016 08506
(151) 16/12/2016
(732) S . C .
MERT
S.A.,
Şos.
Bucureşti-Urziceni, Nr.50A, Sat
Afumaţi, Jud. Ilfov, , COM.
AFUMAŢI ROMANIA
(540)
PURE PREMIUM
(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

SPORTERA
(591) Culori revendicate:galben, gri închis
(531) Clasificare Viena:260301; 260324;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08507
(151) 16/12/2016
(732) HANGZHOU GREAT STAR
INDUSTRIAL CO., LTD.,, 35 Jiu
Huan Road, Jiang Gan Zone,
Hangzhou, , ZHEJIANG PROVINCE
CHINA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 08508
(151) 16/12/2016
(732) ISAILĂ OCTAVIAN, Str. Aurel
Vlaicu nr. 2, judeţul Sibiu, , MEDIAŞ
ROMANIA
(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)

EverBrite
Caspari Mediaş

(300) Prioritate invocată:
1088862/08/11/2016/WO

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503;

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Lămpi de iluminat; lămpi de buzunar;
aparate şi instalaţii de iluminat; faruri pentru
automobile; becuri pentru proiectoare;
lanterne pentru iluminat; instalaţii luminoase
pentru pomul de Crăciun; arzătoare pentru
acetilenă; ustensile de gătit electrice;
încălzitoare de buzunar.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri.
35 Servicii de informaţii comerciale
referitoare la vinuri.
39 Livrare de vinuri.
40 Producţie de vinuri pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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aferenta;servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(210) M 2016 08509
(151) 16/12/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.
Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08510
(151) 16/12/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.
Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)

Benesio
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270521; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectar ea

Benesio MemoryVit
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270521; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
11
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(591) Culori revendicate:roz

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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea
aferenta;servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
290101;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08519
(151) 16/12/2016
(732) A N D R E I
RIBANA,
Str.
Petrochimiştilor nr. 19, bl.B6, sc.B,
ap.3, Judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08514
(151) 16/12/2016
(732) S.C. A.B.M. KIDS S.R.L., Str.
Crinului nr. 25, camera 1, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)

COFETĂRIA Ribana DIN 1994
(591) Culori revendicate:auriu, roşu
(531) Clasificare Viena:020101; 250118;
260114; 260118; 261113; 270501;
290112;
(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, produse de patiserie şi

ABM fashion
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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 08516
(151) 16/12/2016
(732) S.C. ENNOVA TRADING &
DEVELOPMENT S.R.L., Sat
Domneşti Str. Intrarea Crăiţei nr. 11,
jud. Ilfov, , COMUNA DOMNEŞTI
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 08515
(151) 16/12/2016
(732) S . C .
RUBI N
2 0 0 0
IMPORT-EXPORT S.R.L., Str.
Finlanda nr. 2, Demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)
Giftology-Stiinta cadourilor

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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).

PAM BIJUTERII
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri (instrumente
de măsurare a timpului). (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08517
(151) 16/12/2016
(732) S.C. HOMEPRODUCT S.R.L.,
Aleea Sudului nr. 11, jud. Mureş,
540472, LIVEZENI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08518
(151) 16/12/2016
(732) DRAGOMIR DIANA-ELENA, Str.
Ion Bogdan nr. 9, corp A, mansardă,
ap. 4, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

La Sânziene... cu Leac!

HOME PRODUCT

(591) Culori revendicate:negru, auriu, verde,
albastru

(531) Clasificare Viena:120110; 130111;
270501; 270511;

(531) Clasificare Viena:010706; 020318;
020322; 031301; 051301; 051308;
110302; 270501; 290114;

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

(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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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dezvoltare hardware şi software.

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
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

˜˜˜˜˜˜˜
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